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Manniskans uppgift.

Detta ar evigt lif att de kdnna dig, den ende sanne Guden,

och den du har sdndt, Jesus Kristus. Joh. 17 : 3.

Till evigt iif ar manniskan skapad, och Gud har ncdlagt

i vart vasen anlaggningen dartill. Men lifvet ar personligt.

Hos Gud finnes det. Djupast i manniskan bor en langtan till

honom, och ingen manniska blir tillfredsstalld, forran hon

lar i sanning kanna honoiu. Det ar den gudomliga karlekens

behof att uppenbara sig for oss. Och var uppgift ar att sa

akta pa alit, hvari Gud uppenbarar sig, att vi finna honom,

lara kanna honom och bli med honom forenade bade till hjartc-

lif och tankandc (Apg. 17: 27). Att kiinna Gud, som ar

karleken, det ar att lefva den heliga karlekens lif. Att kanna

Guds tankar, det ar att sasom tankande manniska vara upp-

lyst och lefvande. I den man man kiinner Gud, maste man
tillbedja honom, och daraf lcfver var ande. Att kiinna Gud ar

lif och salighet. Men Kristus ar Guds harlighets atersken och

hans vasens afbild (Ebr. 1:3). Den som ser honom, han ser

Fadcrn (Joh. 14: 9). Den som kanner honom, han kiinner

Gud (Matt. 11: 27; Joh. 1: 18).

I aposteln Paulus hafva vi bilden af en man, som lart

kanna Gud oeh som funnit sitt lifs uppgift. Da han fatt mota

Kristus och intrycket af Fralsarens person sa genomtrangde

honom, att han maste tro och lata sig beharskas af den han
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nu alskade oeh tillbad, da blef han en frigjord man. Forut

lioll han' sig till yttre lag, i hvars iakttagande han sokte sin

rattfardighet och frid. Pa den vagen blef han egenrattfardig

och sjaifgod och i grunden icke tiUfredsstalld. Men sedan

han i Kristns lart kanna det lif och den rattfardighet, som

vinnes i tron pa honom, aktade han allt annat som ett intet

emot denna kannedom. Ja, han raknade allt som skada och

foiiust, hvilket hindrade troslifvet i Kristus, hindrade honom

att i tron tanka och handla som en Kristi lifegen. Och huru

forunderligt stor var icke den uppgift, som aposteln nu fick

och fullfoljde, da han i tron fick tjana honom, som alskat oss

och gifvit sig ut for oss — honom som har all makt i him-

melen och pa jorden. Sjalf lycklig, frigjord oeh i sin lifs-

garning rik, kunde han manande saga till andra: »Varen

mina efterfoljare, sasom jag ar Kristi (1 Kor. 11: 1).

Ma hvar och en, som vill finna sin uppgift, horsamma

maningen att ga Kristi efterfoljares viig. I manga afseenden

ser det nu fortvifladt ut i vaiiden. Men Jesus sager till sina

larjungar och efterfoljare : Edra hjdrtan vare icke oroliga.

Tron pd Gud och tron pa mig, Och om nagon fragar, huru

han skall lara kanna Kristus och komma till ratt tro pa honom,

sa kan han finna palitligt svar af Jesu eget ord i Joh. 14: 21.

Den som tager till hjartat och later sig ledas af det, som

hvarje i grunden arlig manniska maste fimia vara sanning

och ratt i Jesu och hans apostlars ord, han kommer diirmed

in pa sanningens och lifvets vag och finner i sin tid hela san-

ningen. Ja, Herren sjalf skall genom sin Ande uppenbara sig

for honom, intaga honom i sin gemenskap och lata honom er-

fara sanningen af sitt lofte : Den som flirblifver i mig och jag

i honom, han bar mycken frukt.
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Korsets rikedom.

Jag ar korsfiist med Kristus, ocli nu lefver icke mer jag,

utan Kristus lefver i mig; och det lif, som jag nu lefver i

kdttet, det lefver jag i tron pa Guds Son, som har dlskat mig
och utgifvit sig sjdlf fdr mig. Gal. 2: 20.

Vi kunna icke nog betanka, hvilka skatter tron pa
den korsfiiste Fralsaren bar uti sig. Forst och framst for-

latelse for synden med den frid, ur hvilkcn all sann gladje

fiodar. Men mycket i och jamte detta ligger dari, att vi hafva

del i Kristi kors. Da kunna vi lefva i frihet infor lefvande

Gud, njuta af hans nad, njuta af hoppet om hans harlighet,

af gemenskapen med de heliga, som i sanning fattat Kristus.

Om vi gjorde oss reda harfor pa ett innerligt satt, sa skulle

vi fa erfara myeket, som nu ar oss okandt,

Det foljer alltid en stor gafva af hvarje bekantskap med
evangelium. Men sarskildt borde vi stracka oss efter att fa

del af det, som Paulus uttalar af sitt eget innersta : Jag ar

korsfast med Kristus m. m. Kristi karleksgarning at viirlden,

da han dog pa korset, var nagot som alltid blef nytt i apostclns

hjarta. Och dari var kallan till att han kunde offra hela sitt

lif i evangelii tjiinst och gora det mcd gladje. Andra offer

begar ej Gud af oss an dem, som vi gora med gladje och anse

for en ara att fa gora.

En djupt erfaren och upplyst forfattare sagcr: »Den

himmelska visheten formaler sig icke med sjalen i nagon an-

nan dess egenskap an den, som utgronskar genom delaktig-

heten af Kristi dod. Ingen undfar den adla parlan, innan

han dott fran fafangligheten. Icke i den fordiirfvade kroppen

utan i den ateruppvackta gudsbilden, som ar den sanna kvinno-

saden, tar Gud sin boning.» Och ater : »Om nagot vill hindra

sjalen att ga ut ur fafangligheten, det ma vara hur skont och

harligt som helst i denna vaiiden, sa, maste man akta detta
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som ett intet och hellre umbara det an fdrlora den paiievaxt,

som blommar fram ur Kristi spada mansklighet uti oss, ur

d~t hjartelif, som spirar i himmelsk lekamlighet af honom.»

Och C. H. Bergman sager i ett foredrag: »Allt som gar forbi

korset, om det ocksa skulle synas oss enligt med Skriftens bok-

staf, stannar i naturen utanfor Guds rike.»

Hafva vi ddtt med honom, sd skola vi ock lefva med ho-

nom; dro vi stdndakiiga, harda vi ut i lidandet, sd skola vi

ock fd regera med honorn. 2 Tim. 2 : 11.

Framlingskapets sinne.

Vi hafva har ingen varaktig stad, utan vi sdka efter den

tillkommande. Ebr. 13: 14.

Vi maste komma ihag, att framlingskapet i varlden var

nagot, som alltifran begynnelscn utmarkte den kristna kyrkan

eller forsamlingen. Vi minnas, huru aposteln Petrus adresse-

rar sitt forsta bref till de forskingrade framlingar, som bodde

har och dar i de asiatiska forsamlingarna. I sjalfva vcrket

har aldrig den kristna forsamlingen, for sa vidt den varit en

sann Jesu Kristi forsamling af pa honom troende sjalar, kun-

nat vara annat an franilingar i denna vaiid. Deras framling-

skap skall forst upphora, nar Herren aterkommer och blir

uppenbar i sin harlighet, men till dess skola de icke kanna

sig liemma har.

Man kan ju tycka, att man har en fast grundad kyrka,

som kan kallas ett andligt Jerusalem. Men vi finna, huru

allt, som ar genomtrangdt af varldens vasen, maste dela dess

dom och undcrgang. Det ar sant, i den kristna kyrkan finns

en akta bestandsdel, som ej kan ga, under. Dddsrikets portar

skola icke blifva henne ofvermdktiga (Matt. 16: 18). Men ej

sa. i det yttre, hvarken med afseende pa staterna eller de
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kristna samfunden. Det fasta vi hafva ar Herrens namn.
Ilcrrens namn dr ett fast slott, den rdttfdrdige Wper dit och

varder bcskdrmad. Den personliga tron och forbindelsen med
den himmelske Fralsaren ar fast och varaktig, och dari maste
vi alla dcss mcr soka var tillflykt, nar de yttre stoden borja

vackla. Det ar mycket, som vi da maste forlora, mcn det iir

tillfalle att vinna dess mer, om eljest det lcfvande hopp, som
besjalade de forsta kristna, finnes hos oss oeh nagot af det

himmelska sinne, som vet, att en ofverflodande ersattning skall

gifvas i dct tillkommande lifvet och vid Herrcns aterkomst,

Sasom dct hcter hos Roos#
: »Dar skall Guds Israel bo, nam-

ligen i dct nya Jerusalem ; dar skola vi haUas skadcslosa for

vara agodelar, vart namn, ja, for vart lif, om det blifvit oss

valdsamt ifrantaget, ja, varda ofversvinneligen trostade.» Det
flaktar litet af urgammal kristendom i sadana bekannelseord.

Men de aro ej foraldrade utan bora skrifvas i vara hjartan

i dessa tider, da det galler att vara vapnad med ett himmelskt

sinne, ett hopp som cj kommer pa skam.

Stora hus skola ramla, som ej aro byggda pa halleberget.

0, om vi tankte pa, huru litet som ar byggdt pa halleberget

bade i de varldsliga samhallcna oeh i kyrkan till det yttre

!

Hvilket stort fall skall det icke blifva, Uppenbarelseboken

talar darom. Det ar nagot, som ar godt och bchofiigt att vi

satta oss in i. Det pamiiiner om nodvandigheten att se den

narvarande vaiiden sadan den ar. Och detta afven till dess

basta sidor, sasom fosterlandet, egna kyrkosamfund o. s. v.

det ena med det andra sasom nagot eget. Det skall allt-

sammans bli uppenbaradt till sin saniia beskaffenhet i dc

fruktansvarda skakningar, med hvilka dcnna tidsalder skall

sluta, da slagregnet faller oeh floderna komma och vinden bla-

ser, sa att allt faller, som ej ar byggdt pa den fasta grunden.

Detta ar nagot vi borde gora oss fortrogna med. Det ar verk-

ligen visst,

* Jfr Roos' aftonbetr. for 17 julf.
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Visserligen skall detta ske i sin man i smatt, nar man-

niskan lamnar denna varlden, men man maste afven se det i

stort for att bli utrustad med det himmelska sinne, som bor

utmarka alla kristna, och efterkomma Jesu ord att ej blott

hora utan ock gora (Matt. 7 : 24—27). Hur skall man efter-

komma den maning, som ligger i vart textord, om ej genom att

inga i det framlingskapets sinne, som dar uttryckes, och detta

med allvar och ej blott i stundens valmening. Vi ha att inga

i det sinne, den tro, som Herren genom sitt ord och sin helige

Andc vill inplanta i vara hjartan och det sa, att vi i kraft

daraf verkligen praktisera dem, om an i all svaghet. Da bygga

afven vi med vara sma stenar pa den stad, som ar varaktig,

och gifva ett litet bidrag till det nya Jerusalem, dar G-uds folk

skall hafva sin eviga fristad.

Denna betraktelse iir muntligen uttalad af Hofprcd. C. H. Bergman

vid en andaktsstund i hans hem. Jfr Till cftertanke och uppbyggelse,

korta betraktelser utgifna af E. Laurell, haftet I, hvilket samtidigt

med detta utgifves.

Bidrag till ratt uppfattning af Bibelns

inspiration.

Genom alla strider om makt och njutningsmedcl, all taf-

lan om infiytande, har det blifvit ett sadant virrvarr i varl-

den, sadana smartsamma slitningar och en sa skriande nod,

att man knappt kan forundra sig, da manga tanka : »Det

finnes ingen Gud.» Doek, i denna tanke ar det storsta ofor-

nuft, det djupaste morker. Gud lefver. Han har lamnat

den till frihet skapade manniskan sjalfbestamningsratt, men

han omsluter allt med sin mestadels fordolda men stundom

uppenbara styrelse och skall icke lata varlden blifva herre-

los. Morkt har det blifvit, darigenom att manniskorna fattat

kiirlek till det, som tillhor morkret. Men Gud har velat sanda

ljus i mbrkret och lyfta oss upp ur var fornedring och tral-

dom in i det lif, som i allt star under vishetens ledning och

som liar ett harligt mal. Darfor sande han sina profcter oeh

gaf sitt ord i deras mun (5 Mos. 18 : 18) . Dari ligger nu radd-

ningen att vi mottaga det ord, som de i hans namn talat till

oss, sasom Guds ord (1 Tess. 2: 13). Gud ar den lefvande,

som ger lif at alla och allt, Ett lagre lif skapar han efter ofri

naturordning. Det personliga frihetslifvets eviga rikedom och

sallhct maste mottagas efter eget hjarteval. Detta lif utgar

fran Gud genom ordet, i oeh genom hvilket Guds Ande vcrkar.

Att hora, taga till hjartat och lyda detta ord ar for oss vagen

till lif och fralsning. Horen, sd fdr eder sjdl lefva ( Jes. 55 : 3)

.

Intet undergrafver djupare vart val och berofvar oss pa

ett odesdigrare satt medlet till raddning, fotfastct i var strid,
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klippan, som ar att bygga pa, an detta att sanningens, uppen-
barelsens ord goras till foremal for tvifvel. Till sist skall

detta visa sig hafva varit sjalfva den ondes verk, hans soin

fran begynnelsen tog tron ur manniskans hjarta for att kunna
bringa henne pa fall.

Huru hafva vi da att tanka om inspirationen oeh det gud-
ingifna ordet? Vi ha forst att besinna, att detta hor Guds
rikc till, som ingen ser utan att fodas pa nytt oeh den blott

naturliga manniskan icke fattar. Utan erfarenhet af och blick

for Guds andcs verk skall den, som blott ar kunnig pa natu-
rens lagar, om an begafvad med stor skarpsinnighet, doma
om inspirationen som den blinde om fargcn (Joh, 3:5;
1 Kor. 2: 14). Han ma kunna utleta myeket, soni hor till det

periferiska, ja, dari afven pavisa brister och i sa man tjana
sanningen, men till verkligt sakforstand komma vi endast i

den man, som vi aro larda af Gud. Darfor aro afven i fore-

liggande afseende sadana ord att val beakta som Joh. 7: 17
;

14: 21. De som icke pa allvar ga denna vag att fullt lyda
hvad Gud later oss fatta som sanning och ratt och pa sa satt

visa sin karlek till sanningen, sin hunger oeh torst eftcr ratt-

fardighet, skola aldrig blifva liirda af Gud och icke forsta

Bibeln sasom Guds ord. Da de vilja reda sig med sin intelli-

gens och sitt vetande utan att gifva Gud hans skapareara,

komma de blott att tjana honom, som vill hafva bort tron ur
varlden. Ma vi diirfor ga till vart amne sasom de, hvilka vilja

lara af Gud — sasom uppriktiga Guds ords larjungar.

Om Johannes Doparen, hvilken utan gensagelse var en
profet, heter det, : »Vid den tiden kom Guds ord, Guds befall-

ning, till Johannes, Sakarias' son, i dknen. »Icke pa dct mer
eller mindre direkta satt», sager C. H. Bergman, »hvarpa Gud
i allmanhet har sin hand med i iedningen af manniskornas
oden, blef Johannes ur sin ensliga tillbakadragenhet framford
i offentligheten. Icke heller var det blott pa grund af en
from bojelse, hvilken han efter eget basta forstand eller ofor-
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stand tolkat sasom en maning af Herren, han upptradde som
botpredikant i Israel. Ett ord af Gud hade han fornummit i

sin sjal, och dct med en visshet, som icke var mindre an nagon-

sin den visshet kan vara, hvilken verkas af vara yttre orons

fornimmelse.»*

Man har fattat inspirationen pa ett mekaniskt satt sasom

ett forestafvande af ord och profeten sasom ett ofritt verk-

tyg. I motsattning haremot har man a andra sidan fornekat

all ingifvelse af tydliga ord och sokt fatta sakcn enligt det

vanliga sjalslifvets lagar och lorelser »psykologiskt» sasom ett

uppstigandc af nagon gudomlig tankc eller maning, som pro-

feten dunkelt fattar och cn exeget kan korrigera.

Det ena sattet att tanka saken sa, val som det andra beror

utan tvifvcl pa bristande andligt forstand och brist pa er-

farenhet. Erfarenhet af, huru Gud kan tala till vart inre.

ligger ieke sa aflagset fran en honom sokande sjai, som manga
tanka. Och vi aga afvcn ibland oss de, som kunna vittna

darom, att de fatt tydliga ord sig ingifna af Gud. Inspiration

far i s i n m a n erfaras i hvarje kristens bonelif , som har

nagon djupare erfarenhet. Guds Ande, som vacker »outsiig-

liga suckar» (Rom. 8:27), samvcrkar i hjartats innersta

med den, som beder i tron. Darigenom kan bonen i anden ga

vida utofver manskligt forstaende. Det fornimmcs sasom na-

got visst, nien kan ofta icke kladas i ord. Det ar ett loftc om,

ja, sasom en handpenning pa nagot harligt, som en gang skall

iigas och, da afven tankelifvet far sin ev ighetsfullandning,

klart fattas. En annan gang far den bedjande mottaga svar

af Gud i uttryckliga ord.

Profetian anslutcr sig till det lefvande lifvet. Da David

af Andens ingifvelse profetera.de om Kristus, knoto sig de

af David uttalade, inspirerade ordcn till nagot i hans eget

lif och erfarenhet, men i bilden daraf skadade han, hvad

som hade sin fulla motsvarighet endast i den fullkomligt ratt-

* Kristliga Foredrag af C. H. Bergman, s. 50.
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fardiges lif och lidandc. Guds Ande berofvar ingen hans fri-

het. Alldeles tvartom (2 Kor. 3: 17). I djupaste personliga

f'rihet staller sig den, sora kallas till profet, i Guds Andes
tjanst, oeh han utofvar sitt profetiska ambete, utan att hans

personlighet pa nagot satt krankes, Han far begagna sina

sjalsgafvor, hvilka forhojas och foradlas under Andens in-

flytande. Detta gor, att perifcriska, ovasentliga brister, t. ex.

ovasentliga minnesfel, kunna forekomma. Afven kan ett

summariskt meddclande goras utan matematisk noggrannhet.

Men Gud sorjer for, att det, som han vill hafva uppenbaradt,

ocksa blir uttaladt. Forstode man inspirationen, skulle man
icke komma med sadana »bevis» att Skriften ieke ar sanning,

som ofta anforas.

Sasom ett bevis att cn profetia ar af Gud ingifven, faster

bibeln sjalf uppmarksamheten pa, att det gar i fullbordan,

som ingen manniska kunnat vcta pa forhand och ofta pa satt,

som ingen kunnat vanta. Ilvilket falt har man icke har for

trosstarkande bctraktelser, om man eljest har tro. Ett enda

cxempel : hnru profetian om Kristi fodelse giek i uppfyllelse.

»Josefs och Marias resa till Betlehcm foranleddes af den skatt-

skrifning, som kcjsar Augustus anbefallt ofver hela dct ro-

merska riket, Det var saledes en varldsligt tillfallig omstan-

dighet, som har maste blifva en orsak dartill, att — alldeles

utan manniskors afsikt eller vetskap och i strid mot hvad

sannolikt var — den profetian blef uppfylld, som sade, att

Kristus skulle fodas i Betlehem. Men huru maste vi icke i

ett sadant sammantraffande se ett underbart och trosstiirkande

prof pa den allmakt, hvarmed Gud, utan att upphafva eller

inskranka den manskliga friheten, omsluter hela denna ror-

liga frihetsviiiid, sa, att han icke blott leder sitt rikes utveck-

ling pa jorden utan afven haller i sin hand varldshistoriens

och manniskolifvets alla tradar, for att pa den bestamda punk-

ten lata de yttre varldshandelserna tjana Guds rike. Och har

planloshetcn, tomheten, virrvarret i varlden oeh i vart cget
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jordiska lif jamte bortkommenheten fran inre sanning oeh tro

blifvit oss trostlost och tryckande — sasom det ovillkorligen

blifver for hvar och en, som alskar sanningen och behofver

ett mal for sitt lif - - o, knytom da bandet i tron med den

hogre, osynliga och dock oss sa nara komna varld, som heter

Guds rike, kring hvilken sasom medclpunkt de enskilda nuin-

niskolifvens sma varldar sa val som varldsrikenas varldar

kretsa i mindre eller storre eller oerhordt stora krctsbanor.

Visserligen skola vi icke heller da kunna med vart forstand

genomskada det stora, oandliga sammanhanget, mcn vi skola

aga, hvad mera ar och vi battrc behofva: forvissning darom

att det finnes dctta sammanhang, och att det alltsammans star

till var tjanst, for sa vidt vi sjalfva sta till Guds tjanst och

bara hans rike uti oss genom tron. Delaktiga af medelpunkts-

lifvet lyftas vi da invartes upp ur den traldom under fafang-

lighctcn, i hvilken manniskans lif pa omkretsen suckar, och

undfa i oss sjalfva underpanten pa den fullkomliga forloss-

ningen darifran. Och detta ar ara och frihet, detta ar frals-

ning och salighet,»* Fragar man, huru komma dit, sa svaras

:

»Hdren, sa far edcr sjal lefva.»

Profetians Ande begagnar icke blott ord utan syner och

symboliska bilder, ja, afven poetisk omkladnad. Oeh stycken

flnnas i var bibel, dar djup insikt i och blick for Guds Andes

satt att tala krafves for att kunna forsta. Da vore det ett

bevis pa vett, om man sasom Luther toge af sin hatt i stallet

for att satta sig till domare ofver hvad man alls icke fattar.

Pa den vagen kunde man bli en larjunge i Guds vishets skola

och en gang fa frojda sig i ljuset af det, som man i sin blind-

het kanske ringaktat,

Dcn, som i innerligt trosbegar, verkligt om an kampande

mot svaghet, indricker Bibelns ord i sin sjal sasom Guds ord,

far erfara dess kraft till salig vederkvickelse, och med Guds

* Jesu Kristi fodelse, dess betydelse och innebord af C. H. Berg-

man, sid. 32 f.
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makt nar han fram till cn evighetsvisshet, som ar fastare an
berg. Da Guds Andc later Ijus ga upp for det inre ogat,
later en kampande sjal erfara sjalfva den eviga verkligheten
och nagot af den heliga makt, for hvilken allt maste vika, da
ar Guds rikes segcr rcdan for handen. Men hinder finnas for
tron, hvilka maste ofvervinnas. Sadana framalstras nu pa
tankandets omrade afven af en teologi, som ar mera ytligt

kritisk an i djupare sanningskarlek forskande. Och manga
aro alltfor ifriga att till menige man, ja, afven bland
barnen, sprida sa kallade forskningsresultat, med mera san-
ning kallade hypoteser, hvilka fortraffligt tjana till afvarjande
sjalfforsvar, da nagon for sjalens raddning med bibelordets

myndighet manas till battring och tro. Pa dctta satt hotar
vart folks skada att blifva i stort sedt obotlig, och sjalavard
blir cn svar uppgift, Dock, den som far sitt gudsbehof upp-
vackt, sa att han icke liingre kan lefva utan det lif och den
frid, for hvilkct han ar skapad, maste lara sig att ga fram
trots och tvartemot cn tvifvcldrankt tidsandas alla inkast.

Det egentliga, vcrkliga hindret for tro ar varldskarlek,
som man ieke vill offra, sjalfgodhet och synd, som man icke

vill sasoni sadan erkanna och doma, Profetens ord star fast:

»Dct ar edra synder, som skilja eder och eder Gud ifran hvar-
andra» (Jes. 59: 2). Da Guds Ande far genom ordet vcrka
sitt verk i ctt hjarta, da fodes tron. Men det sinne, med
hvilket Cluds Ande ickc forenar sig, gor tron omojlig. Dju-
past sitter sjalfvet och det egna : egen ara, egennytta m. m.,

som icke af hjartats grund ger Gud hans skapareara, men ror
sig iifven i andliga klader och darmed bedrager sig sjalf och
andra, Att grof sjiilfviskhet oeh kottslig orenhet utestanga
den Ande, som foder tro, det ar uppenbart. Men dot som
djupast och finast hindrar tron, sitter i den varldsbildade,

varldsligt forfinade manniskans raffinerade sjalfgodhet. Den
battring, som ar vagen till tro, maste bilda en djupt odmjuk,
fran allt sjalfvasende renad ande. Ja, endast en jungfrulig
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andc lar i sanning tjana honom, som foddes af en jungfru, och

i hononi Gud. Nutida intelligens scr ofta ned pa Herrens apost-

lar sasom pa okunniga farhufvuden och menar sig kunna be-

stamma gransen for hvad han sjalf kuniiat bade forsta och

forma. Men det finnes andra vagar till insikt an de lardes

volymer*, som for ovrigt behofva synas i sommarna. Och med

nit sager Herren sjalf : Jag prisar dig, Fader, hvmmelens och

jordens Ilerre, att du har dolt detta fdr visa och kloka, for

alla sjalfkloka, men uppenbarat det fdr de enfaldiga. Matt,

11: 25.

Men om nu i profeternas och apostlarnas ord kan pa-

visas felaktigheter och brister, om an blott i det ovasentliga,

pa grunci af deras manskliga bcgransning, hur skall man da

kunna lita till deras ord sasom till Guds ord? Lika visst som

Gud kunde sa ingifva profeten, hvad han skulle tala, att han

visste detta vara af Gud, lika visst kan Gud lata dcn, som med

sokande sanningskarlek hor och betraktar det profetiska och

apostoliska ordet, fornimma, att Gud dari talar till honom.

Genom ett ord, som Anden har ingifvit, talar han, Guds Ande,

fortfarande till den som har ora for hans rost. Da nagon sa

fatt intryck af oeh mottagit ctt ord sa.som Guds ord, sa ar det

olydnad och otrohet att icke fasthalla detta sasom af Gud

gifvet. Oeh blifver man darvid, sa. bildar detta ord ett san-

ningens faste i sjalen, och dartill knyta sig sanning efter san-

ning. Men det, som ar af en motsatt ande, far icke ingang.

Sa bcvaras man oeli tillvaxer i sanningen. Pa motsvarande

satt drar otrons andc in under sin makt dem, som pa en punkt

gifvit den afgjordt rum. Och infor Kristi fodelses under

skiljas vagarna,

Den som lyder, hvad han icke bchofver betvifla vara san-

ning och ratt af Gud, far steg for stcg allt finare ora for hvad

Gud talar i samvetet och i Andens ord. Den som handlar efter

den sanning han kanner och sa »gor sanningen», han kommer

* Jfr Kristliga foredrag af C. H. Bergman sid. 213—221, 217 ff.
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till allt fullare ljus och lar sig urskilja Gucls ord fran det,

som ar af manniskan. Ga vi blott med allvar i Guds skola

och icke inbilla oss, att vi med var lardom oeh intelligens

kunna rcda oss ett enda steg utan honom pa, det inre lifvets

och ljusets vag, sa blifva vi larda af Gud. Men den sjalf-

kloke far noja sig med sin egen klokhet.

De, som aro barn af denna tidens ande, kunna och vilja

icke tro pa verkliga under. Och hvad man synnerligcn soker

bortforklara ar det centrala undret af Kristi ofvernaturliga

fodelse, hvarom alla apostlarna vittna, hvilket vi finna, om vi

eljest lata galla hvad de verkligen sagt och salunda tro det

vittnesbord, hvilket Gud gifvit om sin Son (1 Joh. 5: 9).

I haftet »Jcsu Kristi fodelse, dess betydelse och imiebord»

talar C. H. Bergman nastan i hvarje foredrag darom att pa

sitt eget hjarta fa erfara kraften af Kristi fodelse — att med
lefvande tro och inre forvissning lara kanna, hvad oss i

Kristus, Guds Son, ar gifvet — att sa fa erfara stralarna af

detta gladjebud, att man verkligen kan tillbedja infor fralsare-

barnets krubba och i sitt inre far genomlefva de heliga till-

dragelserna. Den som kande Carl Bcrgman och hans sannings-

trohet, kan icke betvifla, att han talade i anknytning till cgcn

erfarenhet. Ett vittnesbord om, hvad Gud gifvit honom, lag

afven i det satt, hvarpa han pa, sin dodsbadd uttalade Her-

rens ord : Himmel och jord skola forgas, men mina ord skola

icke fdrgds. I den ande, med hvilken orden uttalades, var

sasom en evighetens rnakt.* Jag kan icke uttrycka, huru det

forekommer mig, da man med narsynt forstand och ytligt

naturvetande tilltror sig kunna mastra och bortforklara det

vittnesbord om Jesu person, ord och garningar, som Gud
latit utga till varldens fralsning. Mcn sanningens barn gifva

sanningen ratt. Och den, som fatt hjartat oppet for det lif,

som ar varldens ljus, han far afven formaga att se och bedoma

vittnesborden i skapelsen och historien.

* Se forordet till Skriftetal af G. H. Bergman.
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Formaga att tro bibelns inspiration beror vasentligen pa
formagan att tro verkliga under. Huru man skall komma till

inre visshet om det under, som kom Jesu moder att uttala sin

oforlikneliga lofsang, det under, som kom anglavarlden att

utbrista i ett lof, hvilket i julnatten fick ljuda ut ofver Bet-

lehcms angder, darom talar C. H. Bergman pa flera stallen i

nyssnamnda hafte. Detta ar ett Guds verk, men det beror

dock pa manniskans forhallande, om det kommer till stand
hos henne. Det ar i analogi mecl sjalfva mandomsanammcl-
sens under* ett tvafaldigt verk af Gud. Det ena ar fordoldt

i den manskliga utvccklingen under manniskans egna atgoran-
den. Darigenom blir hon i behof af och oppen for Guds gafva.

Det andra ar ett uppenbart Guds verk, som omedelbart ingri-

per med ofvernaturlig makt, en nadens skapelse, genom hvil-

ken manniskan blir ett ljusets barn, som i sanning kanner sin

Fralsare. Och manniskans uppgift kan sammanfattas i detta,

att efter den formaga, till hvilken hon steg for steg kommer,
gdra Fadrens vilja »i odmjuk lydnad och bidande tro», »genom
noggrann samvetslydnad», »genom inatvandelse», »gcnom akt-

gifvande pa, Guds i ordct uppenbarade vagar». Sa lar hon sig

vandra i sanningens ljus infor Gud. Och dct forsta kanne-

teeknet pa det vett och vetande, som hon darunder fatt, ar

den odmjukhet, som hofves den skapade varelsen infor sin

Skapare, syndaren infor sin Fralsare.

Vagen till tro och diirtill att fa, vart hus byggdt pa, halle-

berget iir icke fordold. Saliga de, som ga denna vag. De fa

en viktig uppgift : att starka sina broder i denna tid.

Vi aro komna in i profvande och svara tider (2 Tim. 3:1),
men i och genom Jesus kanna vi var Fader i himmelen, som
ar fullkomlig i makt och kiirlek. Ma vi biott halla hans

uppenbarelse helig, halla hcligt hvad han i sitt namn talar

till oss. Sa langt detta sker, skall hans rike komma mecl

* Jfr Jcsu Kristi foclelse af C. H. Bergman, sid. 20.
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rattfardighet och frid, sa att bedrofvelsen vandes i frojd

(Luk. 11: 2).

Val den, som i ditt ord dig finner,

Min Fralsare, min Gud, mitt allt

!

Dig hor, dig ser han; hjartat brinner

Och alskar hvad du anbefallt,

Sin lust bestallsamt varlden bjuder

Med eld, som i dess adror sjnder,

Han afskyr, han foraktar den.

En himmel redan har pa jorden

Ar i de salla, dyra orden,

Som du oss sagt och sager an,

Ma daren sina lustar hora

Och offra dem sin korta dag

;

At dem han lanar ej sitt ora

Men at sin Herres viilbehag.

Han ar min lust och all min ara,

Ifran hans lappar vill jag lara

Min lefnads lycka, sjalens ro.

Hans ord var all min trost i noden

;

Det ar mitt fastc in i doden

Och grunden for all salig tro.

Ur kristnas lif.

Blefve man ratt medveten- om, hvad kristendom i sin san-

ning ar och formar, sa behofde man icke vara oviss om vagen

till upprattelsc bade for den enskilde och samhallet. Hvarje

bidrag dartill, att sadant medvetande vackes, ar af vasentlig

betydelse. Eedan dct att fa se forverkligadt ett enda drag af

akta kristendom verkar ofvertygande. An mer om man far

formanen att lara kanna en mogen kristen och forsta hvad

han fatt verka.

S&dana kristna hafva ieke heller i var tid och i vart land

saknats, hvilkas troslif varit fordoldt med Kristus i Gud och

hvilka med frakten af sitt lifs garning aro inbargade i Guds

rike. Det ar godt, da, sa vidt det kan ske, sadana personer

blifva kanda i hvad de varit infor Gud. Det lander Gud till

ara oeh blir manga sokande till hjalp, manga fromma till

hugnad, da det, som ar ett Guds verk i svaga manniskor och

genom dem, kommcr fram i Ijuset, Men sanningskarlek kraf-

vcs for att ge en trogen bild, sa att det som ar af Gud stalles

fram, och det som vidlader af mansklig svaghet icke fordoljes.

Endast sa blir teekningen halsosam, bade uppfordrande, upp-

muntrande och vagledande. Skall ett framstaende drag af

kristlig karaktar i forening med stora gafvor icke verka ned-

slaende pa nagon, som kanner sin brist och icke har samma

uppgift i lifvet, sa maste man komma ihag, att gafvorna aro

manga och uppgifterna olika. Hvar och en skall for sin del

lata sig liiras och lcdas af Gud, icke soka harma andra, men,
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uppmuntrad af deras trohct, taga vara pa sin kallelse och

uppgift. Och hvarje prydnad for det kristna namnct blir sa

alla kristna till gladje och ett bevis pa Guds kraft i svaga

manniskor.

En man, hvars personlighet och skrifter vi i nuvarande

tidslage alls icke hafva rad och icke heller ratt att forbise, ar

hofpredikanten Carl H. Bergman. I likhet med manga ut-

korade Guds tjanare och sanniiigsvittnen alltifran profeten

Samuel, tiderna igenom, hade han en from moder att tacka

for de forboner, de intryck och den fostran, ur hvilka i forsta

hand hans inre lif vaxte fram. Det ar darf'or i sin ordning,

och det skall tjiina vart syfte, att forst gifva en bild af henne.

Henrika Bergman,
fodd Deutsch.

Henrika Deutseh foddes den 23 juni 1802. Hennes for-

aldrar voro provinsiallakaren Henrik Deutsch och Sara Maria

Sandberg, dotter af prosten Sandbcrg i Ofver-Tornea och hans

maka Sophia Laestadius. Henrik Dcutsch, hvars slakt har-

stammade fran Ostersjoprovinserna, var en ansedd oeh be-

gafvad man, med. doktor och fil. magister. Han hade sinne

for naturens underbara skapelser, var mineralsamlare och

studerade garna botanik. Ar 1799 anstalldes han som lakare

pa Aland och fick 1805 provinsiallakaretjansten i Tornea, dar

han bodde vid Kristineborg en half mil iitanfor stadcn. I

detta hem med iidel bildning uppviixte Henrika. Hon blef

strangt uppfostrad af sin mor, som sjalf varit bortskamd som

barn, men var en duktig kvinna mcd bcstamd natur. Skol-

bildning med mangvetande och formell skicklighet fick hon

icke pa satt som nutida ungdom. Men hennes rika begafning

utveeklades under det inflytande och den ofning, som hemmet

gaf. Annu i sin sena alder gjorde hon intryck af en synner-

ligen fin, afven a hufvudets men framfor allt a hjartats vag-

nar, rikt bildad kvinna. Hon hade som barn en gliidje diiri
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att hjalpa sin far, hvilken hon holl mycket af. Hon fick

.under hans adla ledning tidigt ofva sig i manniskovanlighetens
tjanst, Da han t. ex. ville gora potatisodlingen kand, bar
flickan omkring sma korgar till sattning.

Hon upplefde vid omkring sex ars alder det finska kriget.

Mcd fasa horde hon, att de fientliga trupperna narmade sig.

Hon bad att bli gomd i en byralada. I en sadan nedlades

ocksa hennes lille bror, Emanuel, da blott nagra manader
gammal, och hon fick krypa in i en skrubb. Modern, som var
en resolut kvinna, skickade bort sina tjanarinnor och betja-

nade sjalf den i huset inkvarterade militaren. De borjade
med poekande men slutade med hofiighet, ty de fingo respekt

for den aktningsvarda frun.

Ar 1826 blef Henrika gift med Johan Bergman, bondson
fran Nasbyn i Neder-Kalix, energisk, begafvad och af gedigen
slakt, D& han redan som yngling sag den tva ar yngre liikare-

dottern, lar han ha tankt : henne eller ingen. Hon gaf honom
sin hand och fick darmed det stod och den stallning, som gaf
henne tillfalle till en valsignelserik lifsgarning. Eedan
som gossc visade Johan Bergman affarsanlag. Anstalld som
affarsbitradc, fiek han fortroendet att gora resor till Stock-

holm bftde for forsaljning af norrlandsvaror och for uppkop.
Sedan han borjat egna affarer, arbetade han sig fram till en

af dc framsta travaruaffarer i Norrbotten, kand under firma-

namnet Bergman-Olsson. Makarna flyttade till Stockholm,

men tillbragte somrarna pa hans fadernegard och senare pa
den naturskdnt belagna egendomcn Bjorkfors. Att borja med
var deras bostad i huset n :o 8 Skeppsbron liten och enkel,

tva at granden vettande rum med kok. Men sa smaningom
vaxte badc familjen och valstandet, Da inkoptes i sin tid husen
n :o 6 och 8 Skeppsbron och pa Djurgarden Valdemarsudde.

Fru Bergman hade nu fatt ett betydande arbetsfalt, och

hennes inflytande blef mycket stort. Hvarifran hon darvid
fick sin inre kraft, forsta vi, da vi hora, att hon redan som
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ung fatt afgorande intryck af personer med helgad natur och

djup andlig erfarenhet, bland dem en nioster, fru Clementioff,

och fru Anna Tornqvist, fodd Govcnius. Med dennas dotter

Karolina blef aldste sonen, Johan August, sedan gift. Fru

Tornqvist var en i det fordolda lifvet med Gud djupt be-

vandrad kvinna och pa samma gang praktiskt duglig, sa att

hon i bekymmersam tid holl hcmmets ekonomi uppe. Darvid

hade hon Guds ledning och ingifvelse att tacka fdr underbar

och tydlig hjalp. Agde afven cn profetisk gafva och en mycket

real erfarenhet af sakramentets natursida och dess kraft, Fru

Tornqvist hade fatt en mycket gripande vackelse. Lag och

ropade hogt : Jag ar en synderska. Hon kom ickc pa den stiila

dragningens vag till Kristus. Det var ett starkt genombrott.

Genom sadana Guds manniskor larde Henrika kanna

bocker af sund och helig mystik, sadana som Kempis' »Kristi

efterfoljelse», »Undervisning om bonen eller en inre kristen-

dom och sannskyldig gudstjanst i anden jamtc kort och latt

satt att bedja» af madame Guion (i ny upplaga utgifven pa

A. V. Carlsons forlag) * En af hennes karaste bocker var

D:r Henrik Miillers »Himmelsk karlekskyss eller en sann

kristendoms ofning, harflytande af Guds kaiiek». Pa sin d6ds-

badd sade hon till sin son Carl : Du ser ju till, att dcn boken

kommer ut. Frukten daraf ar hans utomordentligt goda

ofversattning undcr titcln: Guds karleks lof. De symboliska

teckningarna i den aldre upplagan visade hon ofta for sma

barn, som, gripna daraf, kallade boken »Guds bok». Skrifter

af M. F. Roos, »Huslig andaktsbok» och »Abrahams tros fot-

spar», laste hon om och om igen. Att Bibeln var hennes hc-

ligaste, mest varderade bok, behofver ej sagas.

I hemmct hade hon sin viktigaste uppgift. Hon var tro-

fast maka och blef moder at elfva barn, af hvilka tre dogo

som sma; sju soner och en dotter kommo till mogen alder.

Sjalf fri och i grund lycklig, lat hon andra ha sin frihet.

* Denna lilla bok blef iienne for lifvet kar.
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Hon ville, att afven henncs barn skulle fa utveckla sig, icke i

sjalfsvald men i frihet. Trang var hon icke i sin syn pa

lifvet, Onskade att barnen skulle kanna den varld, i hvilken

de lefde, sa att de kunde inifran gora valet af det basta. Men
viljestark var hon och icke klemig, vordnadsvai'd, sa att det

icke garna kom i fraga att gora henne emot. Sonen Carl sade

en gang: »Var mor lamnade oss mycken frihet, men vi kande,

att nar vi gjorde henne emot, trampade vi uncler fotterna

hennes karlek.» Med ett barns cgensinne kunde hon ha

mycket talamod, men gaf allvarlig aga, da hon ansag tiden

dartill inne. Redan vara hedniska forfader forstodo, att

»agalost barn blir arelos man», och manga foraldrar hafva

bittert fatt angra, att de latit egenvilja och lagrc bojelser

vaxa sig starka hos barnen. Det skulle vasentligt bidraga till

folkhalsa, om man toge lardom af Guds manniskor, som visat

icke smekande men verklig kiirlek, djup och allvarlig karlek,

till barn oeh ungdom.

Grosshandlare Bergman sjalf var en stark och hjartegod

personlighet, som uppskattade sin hustrus varde. Han holl

sitt hus uppe som en man och gaf sitt stod, mcn barnens fost-

ran lamnade han ofvervagandc at henne, sarskildt da de voro

sma. I gemcnsamt intresse for barnens utbildning voro ma-

karna angelagna att bereda sina soner goda kunskaper. Be-

gafvade som de voro, inhamtade de ock sadana med ganska

stor framgang. Djup omvardnad agnade fru B. at barnen.

Men hon var fjarran fran cn afgudisk moderskarleks ofver-

skattning och glomde ej, att de egentligcn voro Guds och ieke

hennes. Darfor kunde hon rora sig med hogre myndighet

bland och ofver dem. Talde ej, att de trangde sig fram for

att gora sig obehorigt gallande ellcr att de observerades och

framdrogos af andra. Da hennes sondotter, sjalf blifven

moder, talade med henne om barnens fostran sasom viktig

och svar, sade hon : »Visst aro barnen det viktigaste i en

familj, man skall blott ej lata dem marka det.» Salunda

:
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kanna viktcn af att ha och fostra barn, nien sa att de cj kanna

sig viktiga, Garna tog fru Bergman sina barn med sig for

att ge dem intryck af och lata dem hora det basta, Hon

tvingade icke utan vann dem, sa att de efter egna sma crfaren-

hetcr sjalfva valde att folja henne. Myckct tidigt blefvo

nagra starkt berorda af Guds Ande, och det djupare inslaget

i lifvet trangde hos flertalet pa ett afgorande satt igenom.

F6r sina tjanare var Henrika Bergman som en moder.

Hon tog unga flickor i sitt hus och gaf dem huslig fostran.

I hemmet uppeholl hon med stor formaga ordning och trefnad.

Hennes verksamhet strackte sig afven langt utom hemmet.

Grosshandlar Bergman a sin sida var en man med stort in-

flytande. En bottenstyrka hos honom lag dari, att han trodde

pa Guds rattflrdiga och faderliga styrelse. Detta gaf honom

ett icke vanligt lugn afven i kritiskt lagc eller da han fick

vidkannas nagon stor forlust. Fran samma grund harlcdde

sig afven sunda affarsgrundsatser. Darigenom kunde han

ocksa vara andra till stocl och utofva ett valgorande inflytande.

Vid en affarskrasch 1857 lar han ha lyckats begransa denna

pa ett satt, som ansags hafva raddat manga. Var han salunda

ett kraftigt och godt familjehufvud, sa formedlade hon den

ande, genom hvilken Kristus drager alla till sig. Han sag

garna sin hustrus valgorenhct, forvissad som kan var, att det

kom valsignelse af hennes frikostiga gifvande. Detta kom

honom att stalla rika medel till hennes forfogandc. Och han

lamnade henne full frihet att fblja sitt hjartas maning.

Denna valgorenhet blef smaningom mycket bekant i

Stockholm. Darom vore mycket att saga. Den omfattade

alla stand och samhallsklasser och var sareget fri fran all

berakning att fa heder eller tack. Fru Bergman gaf tillbaka

at sin Herre af hans gafvor — sa kande hon det — nar hon

utdelade hjalp och understod at lidande medmanniskor. Ett

sadant ord som: »dct fick jag ingenting for», kom aldrig ofver

hennes lappar. Af denna hennes helhjartenhet infor Gud
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under valgorenheten kande dcn, som stod henne nara, starkt

intryek. Hon besokte fattiga, hvilkas behof kom till hennes

kannedom, tog reda pa deras forhallanden och gaf frikostigt

men med urskiljning, pa det icke last och lattja matte be-

fordras, utan en verklig upphjalpning vinnas. Afven sedan

hon blev anka, kunde det dagarna fore jul sta en ko utanfor

hennes dorr pa Rosenvik, och dar utdelades mat, klader m. m.,

allt efter hvars och ens behof och sa som det var angelagnast.

Nagra exempel kunna ge en bild af hennes satt att under-

stodja. En moder mcd flera barn, nedsjunken i djup fattig-

dom, antraffades utdrifven ur bostaden, och dct gick inte att

genast ordna med hem at dem. Da togs hela familjen med det

omkliga gods, som annu agdes kvar, in i ett af vindsrummen

pa Rosenvik, och det lagades mat i det Bergmanska koket tre

ganger dagligen under veckor, anda tills hcm kunde anskaffas.

Darefter fortsattes med understod i penningar.

En annan gang kom en brodguinma och omtalade, att

hon fatt reda pa en familj, man och hustru med en liten gosse,

hvilka bodde i en svinstia langt nte pa soder. Fru Bergman

lat kusken spanna for och for genast efter de anvisningar hon

fatt till platsen. Hon fann, att det som berattades, var san-

ning. Det var kallt pa, liosten, och de lago dar hopkrupna

utan annan varme an fran en fotogenlampa. Mannen fros

svart, ty han hade tagit sin rock att svepa om gossen. Gcnast

ordnades, sa att de kommo under tak, hyran betalades, pen-

ningar och klader skanktes, en psalmbok lamnades ocksa —
nagot ord om Gud skulle erbjudas dem. Sedan upphjalptes

den familjcn sa fullstandigt som mojligt, fiek pemiingar att

flytta tillbaka till landsorten, dar mannen kunde forsorja sig

som skomakare, En symaskin fick han med som gafva.

For att i sadan garning kunna handla visligt behofde

hon ej blott ett varmt, deltagande hjarta, utan afven hela

rattskanslans bestamdhet, som var ctt starkt drag hos

henne och ickc tillat henne att vara bara beskedlig. Hon
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hade dessutom formaga att ganska klart se, hvilken person

hon hade att gora med. Hon hade en andlig, instinktiv

fmkansla i beroringen med oeh uppfattningen af manniskor.

»]\Iin kansla sager mig det och det om den och den», horde

man henne stundom mera fortroligt, men alltid traffande, an-

marka. Detta uteslot dock icke att nagon gang hjartat fick

rada, sa att hon lat sig bedragas. Hon sag garna dem, som

hon ansag behofvande, fran den basta sidan. I allmanhet gick

hon fram i sin valgorenhet sa obemarkt som mojligt,

Det deltagande hon kande for lidande och varnlosa gjorde,

att hon raskt fattade sitt beslut, da nagot behofde goras. Hon

horde t. ex. en gang, att barn, som en valvillig man upptagit

till undervisning och fostran, ledo brist pa mat. Gcnast for

hon dit och lamnade det behofliga. Hon intresserade sig fort-

farande for detta uppfostringshem, fran hvilket utgingo du-

gande man. Och dar hon gaf ekonomisk hjalp, dar gaf hon

afven andligt stod. En gang horde hon, att barnen i samma

hem af missriktad stranghet fingo for liten frihet att leka. Da
sade hon: »Jag skall minsann fara dit, skola barnen ej

fa leka !»

Efter koleraarct 1853 voro manga barn foraldralosa. Da

Malmqvistska inrattningen i samband darmed bildades, gjorde

grosshandlaren och fru Bergman en kraftig insats, och fran

Bergmanska huset utgick fortfarande varmt och verksamt

intresse.

Afven under somrarna uppe i Norrland bevisade hon sig

som de fattigas van. Sarskildt efter de svara nodaren 1867

och 1868 kunde man fa, bevittna dels den stora och kloka val-

gorenhet, som fru Bergman utofvadc bland bygdens fattiga,

dels dcn vordnad och tillgifvenhet, for hvilken hon blef fore-

mal. En resa foretogs af henne 1869, atfoljd av sonen Carl, tva

brorsoner jamte Rudin och Ternstedt, till Tornea och Avasaxa.

Sallskapet for pa tva droskor och atfoljdes af ett lass med

reskost m. m. oeh ett lass med linncvaf och andra tyger, som
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utdelades till blottstallda. I Tornea talade Ternstcdt, och fru

Bcrgman sadc : »det var bra, att detta blef sagdt,» Carl ater

uttalade en broderlig anmarkning: »du talade icke rik-

tigt odmjukt om odmjukheten.» Man kom i beroring med

Lsestadianer och lappar. Rudin fragade en from lapp, om det

cj skulle vara roligt att fa se sina soner som praster. Han

svarade: »Om vara harn onska vi intct annat, an att de ma

blifva och forblifva kristna.» Carl berattade ur martyrhisto-

rien och fragade, om han icke fann det underbart. Lappen

svaradc: »Vi halla fore, att den, som icke vill do for sin tro,

har ingcn tro.»

llla skulle vi forsta frn Hcnrika Bergman, om vi icke ater

och ater beaktade, hvarifran bar- och drifkraften kom i all

hcnncs garning. Midt undcr flitig och trogen vard om hem

och barn od\ under allt tjanande arbete, mest bland fat-

tiga men iifven hos sjuka, forsummade hon icke varden af

sitt inrc lif. Hon tog sig riklig tid till stilla betraktelsc och

bon. Drifven af inre behof, sokte hon beroring med sadana

man som magister Fineman och prostcn Johan Dillner. Och

hennes man gaf henne fritt utrymme att inom hemmet gora

sig gallande pa ett satt, som motsvarade hennes stora bade

naturliga och andliga begafning. Hon fick dar infora dem,

hvilkas umgange hon pa grund af sjalsfrandskap sokte. Fine-

man fick senare och till sin clod bebo en lagcnhet i Bergmanska

egendomen vid Skeppsbron. Till honom. giek hon ofta upp

och medtog iifven sina aldrc barn. Barnen fingo sin konfirma-

tionsundervisning af forsamlingens priister i Stockholm, men

ofta extra undervisning af magister Fineman. En man, som

fru Bergman giirna horde, var Georg Scott, som kom till

Stoekholm, kallad av angbatsbyggaren Samuel Owen, for att

ofva sjiilavard bland hans arbetare, TiU Dillncrs landtfor-

samling reste Bergmans och andra Stockholmsbor for att del-

taga i gudstjansten. Dillners predikan och larorika umgange
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jamte psalm- oeh korsangen hade annu storre betycielse for
fru Bergman oeh hennes barn an magister Finemans in-

flytande,

Fru Bcrgman fick mycken erfarcnhet, manniskokannedom
och andligt forstand. Detta i forening med henncs mannisko-
karlek gjorde, att manga drogos till henne for att mottaga rad
och inrc hjalp och begara hennes forbon. Sarskildt personer
af adlare natur och djupare behof begagnade formanen att

fa bcsoka henne. Talrika och af olika samhallsstallning lara

dc hafva varit, som pa sadant satt kommo under hennes in-

ilytande. Bland yngre personer, som blefvo djupt fastade
vid hennc sasom vid en moder, ml namnas Christine AVimmer-
stedt samt Emilia oeh Maria Hellstrand. Teol. doktor Tern-
stedt i Fiigre satte henne »obetingadt framst» bland manga,
som for honom varit »dyrbara, moderliga vanner». Professor
Edvard Clason och hans fru voro forenade med fru Bcrg-
man och hcnnes familj i det adlaste vanskapsbancl. Dom-
prostcn Toren har yttrat, att bland alla kvinnor han kant
hade ingen med hela sin personlighet gifvit honom sadant in-

tryck af en fullodig kvinna. Professor W. Rudin stod lange
i nara forbindelse med Carl Bergman och hans mor. I Daniel
Rudins lefnadsteckning ofver sin far omnamnes hon pa flera

stallen. J. C. Bring sade en gang : »Jag gar sa garna i

Finska kyrkan (dar Carl Henrik Bergman da tjanstgjorde)

,

visserligen for att hora Bergman, men jag tycker ocksa, att

det ar sa uppbyggligt att se hans mor.» Hon var val for-

tjant af namnet en moder i Israel. Da grosshandlare Berg-
man en gang talade med en af sina soner om det forsta an-

sprakslosa hemmet, sade han: »Mor var den basta forgyll-

ningen.»

Det Bergmanska hemmct med dess vidstrackta inflytande

blef en samlings- och utgangspunkt for andlig, djup kristen-

dom i en slapp tid.
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Man kan forsta, att hon med sin viljestarka natur hade

att utkampa allvarsamma strider. Hcnnes bcstamdhet i det,

som ar vart livs egentliga andamal, kunde icke undga mot-

stancl. Ocksa. var hon mycket misskand af dem, som icke riitt

forstodo den grund, fran hvilken hon hancllade. Manga tyckte,

att hon var hard. Om det var nagot, som forekom henne mot-

bjudande hos en person, sa kunde det ock handa, att naturen

mcra an karleken i forsta hand blef radande, om hon oeksa,

ickc forgick sig. Men om hon t. ex. hade varit for ifrig i

en tillrattavisning och sedan fann, att hon haft oratt, tillstod

hon detta fullt och oppet. Allt naturvidrigt och sjalfgjordt

kandc hon svart. Den naturliga enkelheten rorde sig fritt

och lcdigt i hennes narhet.

Om man fatt en riktig uppfattning af Henrika Bergmans

begafning, viljekraft oeh fasthct i god garning i forcning med

alivarlig fromhet, sa biir dock hennes bild icke sann oeh icke

uppbygglig, sasom cien var for dem, hvilka kande henne, om

man icke far ratt forestallning om heime sasom en verklig kors-

dragerska med djup synciasorg. Da, n&gon talacic om henne,

soin om hon gifvet kunde vanta lon i himmelen, sade Carl B

:

»Det var alldeles icke pa. det visct,» Belysande ar att han en

gang, da hans mor var nedslagcn i synciasorg, sade : »Ja, men

Gud har lofvat att gora den ogudaktiga rattfardig.» Hon sade

da : »Ar ciu saker pa, att ciet star sa ?» Och han var glad att

hafva fatt saga henne cietta, En gang klagade en yngrc van

ofver sin synd. Da sade hon : »Du maste sluta upp att sa

mycket se pa din synd och klaga darofver, Du ar mycket

syndfullare och orenare an du sjalf kan tanka eller fatta. Se

pa din Fralsare.»

Cxrunden liade lios lienne tidigt blifvit lagd till sann od-

mjukhet, Men genom allvarsamma kors bragte Gud demia

for alla kristna oundgangliga grundegcnskap till fordjnpning

och mognad. Och i sammanhang clarmed fick hon med allt-

mera djup oeh allvar erfara syndares beroende af Fralsaren



30 TR KRISTNAS LIP

och larde trons lydnad.* Sa som hon burit mangas sak i sin

bon, sa kampade hon med aimu stdrre karlekens tvang for

flera af sina narmaste och bar deras irakade svarigheter och

inre vada pa sitt lidande hjarta. Sonen Carl sade en gang:

»Huru val jag kan se min mor, da hon under natter gick pa
klippan ute pa Valdemarsudde och vred sina hander.» Under
senare ar hade hon ett svarare hjaitfel, som ansags vara en

foljd af hennes sorger. Carl Bergman skrifver 1849, salunda

vid 21 ars alder, i ett bref till Dillner: »Ofvermattan stor

lycka ar oss vederfarcn, den namligen att aga en mor, som
burit och bar oss infor Gud. Mamma niaste lefva i otaliga

varldsbestyr oeh sitter gomd bakom manga kors, sa att jag

bland manga andra ofta ej nog aktat och varderat henne,

men har nu fatt lara annat, sasom det oek skall blifva uppen-

bart, nar det fordoldaste kommer i dagsljuset,»

Sedan fru Bergman ar 1865 blifvit anka, tycktes henne

Valdemarsudde for stort, och hon inkopte af sin mag, gross-

handlaren Carl Alm, Rosenvik pa Djurgarden. Dar bodde
hon tillsammans med sin son Carl till sin dod. Afven sommar-

resorna till Norrland blefvo efter 1869 for mycket trottande,

* I don man vSra djupaste behof blifva uppvackta och vi bli

medvetna om det clande, i hvilket vi genom synden kommit ned,

maste vi langta till Gud och vfirt ratta tadernesland. I striden mot
naturens fordarf och ondskans andemakter lar man da kanna sin van-

makt och oformaga och lar sig att pa Guds ord och loften ofverlata

sig at honom och inncsluta sig i hans barmhartighet. Det hjarta,

som sa oppnar sig for Gud, blir af Fadren draget till Sonen och be-

rordt af Kristi nads och karleks Ande. Dari ar trost och veder-

kvickelse nog mcn afven en salfva, som oppnar Sgonen, sa att syndaren

far ny syn pa sin fordarfvade naturs beskaffenhet och kommer i djup

sorg. Han blir da foremal for ny Guds karlek men ocksa for karlekens

aga (Ebr. 12: 6). Dcn hogt benSdade bevaras sa i Sdmjukhet. Den
af Gud utkoradc rcnas for en hog salighet. Afven de heliga hara inom
sig och genom gemenskap mcd sitt slakte orsakerna till och behofvet

af det kors, som ar verkligt lidande och dock saligt, cmcdan. dari ar

dodcn fran vtirlden och fran egna iyten och inforlifvandc med honom,
som man alskar och som man astundar att i allt blifva lik.

UENRIKA BERGMAN 31

hvarfor en tomt inkoptes pa Dalaro och bebyggdes. I nar-

heten l&g cn plats sedan gammalt kallad Skarkarlsedet, och

man gaf darfor detta sommarstalle nanmet Skarkarlsbo. Nar-

mast intill hade Professor Edv. Clason forut kopt en villa.

Sliikt och framfor allt sjalsfrander fingo darefter manga dyr-

bara minnen fran Dalaro.

Varen 1880 hade krafterna aftagit, och hon for jamte sin

dotter ut till Dalaro. Da Carl kom efter, yttrade hon : »Nu har

jag fatt ett hopp att komma till det riitta hemmet.» Under

fru Bergmans sista tid sade hon en gang hviskande till sin son

Carl: »Jag har fatt ett nytt namn, som ickc far utsagas»

(jfr Uppb. 2: 17). Da en ung kvinnlig van en gang under

hennes sista sjukdom intradde i rummet, sade hon: »Hon hor

ocksa till de kara, till de elanda.»

Carl Bergman har vidare antecknat foljande: Ater-

kommen till Rosenvik, det var den 3 juni 1880, sadc hon vid

sig sjalf, da vi sutto tillsammans vid frukostbordet : »Hvart

tog barnet vagen? Se, nu ar det borta.» Pa min fraga, hvad

for ett barn hon talade om, svarade hon: »1 samma iigonblick

jag foll i mattan — det hade skett fjorton dagar forut, och

hon var annu gul och bla i pannan af den svara stoten — kom

ett barn i anden till mig och har sedan varit hos mig bestan-

digt, Skulle det vara en angel? Mcn huru skulle en angel

vara hos en eliindig manniska'? Ja, hvad Gud ar nadig.» —
Vid mitt ord : »Mor far snart inga i Herrens frid», tillade hon

strax : »Diir han mottager de elanda. Om jag blott hade mitt

lif och hela iiiitt hjarta i Cud.» Till mig sade hon en gang:

»Bed om tro och talamod for mig att bara detta lidande.»

Den 14 oktober: »Jag ar icke sjuk, jag ar bara trott af varl-

den.» Ater leende : »Det ar bara en jammerfull varld ; det

ar icke roligt att vara har langre.» Den 15 oktober, da den

klart uppgaende solen sista gangen hiilsade henne: »sista da-

gen, sista dagen!» Tillade: »Att Han icke kommer nu, det

ar ju sa skont!» Till Sofi (trotjanarinnan) : »Tror du inte,

att Han kommer snart?» Och af henne tillfragad, hvem?
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»Harlighetcns Herre, forstar du val.» Och med cn himmelsk,

glad och barnslig nppsyn : »Jcsus kommer sjalf .» »Jag

ar sa elandig, den allra uslaste, men genom

stankclseblodet.»

»Han har fragat mig, om jag ar ringa i mina egna ogon.

Hvad bchofver Han fraga, Han vet dct ju anda.» En af de

allra sista dagarna till mig: »Vi hafva sa myckct att tacka

Gud for redan med afseende blott pa detta jordiska.» — En
gang, nar smartorna voro mycket kannbara, med ljuf och

lecnde uppsyn : »Gud kommer sa hardt.» — »Allt ar godt, allt

ar gjordt.» Lordagen den 16 oktober satt hon val i tva tim-

mar uppratt i sangen, ororlig som en bild, forsankt i bon och

underbar stillhet. Sdndagen den 17 : »Vi skola skapas om
igen, hela varlden skall skapas om, helt och hallet skapas om.

Det drojer lange.» Da, jag anmarkte, att tiden darfor ma-

handa ej skulle \QJl3l Scl lang, sade hon med tillrattavisande

allvar : »Skulle det ej fordra lang tid, varlden ar ju sa genom-

fordarfvad? Det ar ett stort verk, inga smasaker ; vi skola

skapas om af den andra materien — Gud kommer att gora

stora forandringar pa jorden.»

Da lakaren amnade stilla fysisk oro och plagor med be-

dofningsmedel, ville hennes narstaende ej ge hennc sadant.

»Huru tacksam var hon icke sedan och huru glada vi, ty da,

hade vi fatt umbara de djupa intrycken — hade ej fatt be-

vittna hennes genomgang.»

Sedan pa sondagskvallen en dodskamp genomka.mpats,

f(511 hon i stilla slummer till midnatt, da, hon, sittande uppratt

i sangen oeh omgifvcn af ctt matt himmelskt sken, var nar-

varande i ett tillstand, som rojde hennes inre forklaring. Diir-

vid gaf hon hvar och en siirskildt en blick och nickning till

afskcd. Afled sa den 19 oktober 1880.

Jordfastningen forrattadcs i Finska kyrkan af sonen, som

i sitt tal utgick fran psalmistens ord : »Da dennc clande ropade,

horde honom Herren och halp honom ut ur all hans nod.»

En liten blick pa tidslaget.

Det borjar visa sig i varlden, som manniskorna skulle i

stor skala, afven emot hvad de talat och tiinkt, drifvas att an-

vanda sina ofverlagsna kunskaper och maktmedel till att slita

sonder och soka rent ut forgora hvarandra. Vid varldskrigets

slut talades stora ord om att gora krig omojliga, och sedan

hafva vi bland mycket annat fatt bevittna ohyggligheterna i

Ruhr. Ve dem som, da Guds dom kommer, fa uppskara fruk-

terna af sadant utsade ! Och pa det religiosa omradet frodas

partisinnc och meningsstrider, under det att vi veta Herrcns

vilja (Joh. 17: 21) och behofvet af frid och endrakt blir allt

kannbarare. Huru skola vi forsta, detta?

Det ar gripande att tanka pa Jerusalems forstoring sa-

som forebilden till de domar, hvilka skola ofverga den affallna

kristenheten*. Nagot af det sorgligaste vid dcnna cnastaende

katastrof (Matt. 24: 21) var partiernas inbordes strider, och

detta inom ett folk, som mottagit Guds sarskilda uppenbarelse

och af honom fatt budet att alska Gud ofvcr allting och sin

nasta sasom sig sjalf. Hvad var da orsaken? Man sokte egcn

ara, makt och njutning, nationellt oeh personligt, i stallet for

att soka Gud och hans rike, oeh sa lydde man ieke af hjartat

Guds bud och nekade att mottaga den af honom sande rad-

daren. Da domen sa kom, var det sinne odladt och radande, i

hvilket partilidelserna upptandes och all besinning forlorades.

Historiens lardomar aro oss gifna i maktigt sprak. Do-

marna ofver Sodoms naturvidriga laster och Babels grymhet

* J&mf. Kristliga Foredrag af C. H. Bergman, sid."966 f., 978 f.

3
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hafva fatt varaktiga minnesvardar.* Det romerska varlds-

riket undergrafdes af sedesloshetens fdrruttnelse under kul-

turcns oeh stormaktens bedarande yta. Men judarna hade

storre ansvar, och den svara domen giek forst ofver dcm. De

hade uppenbarelsen, templet och gudstjansten. Sedlighct med

vordnad for lagens hokstaf och yttre rattfardighet uppeholls.

Stora voro salunda deras foretraden. Oeh dock, Jerusalem

forstordes pa det fruktansvardaste satt, folket forskingrades,

och evangelium ofvergiek till grekerna och romarne. Hvar-

for? Fdrbundsfolket i stort, sasom folk, lat icke mottagna

foretraden och Guds gafvor tjana Guds sak och syfte. De

sveko forvaltningen af en gafva, som syftadc till varldcns

raddning, och fornekade den lange bebadade, Guds smorde,

som skulle genomfora Guds plan mcd Israel och med hela

skapclsen.

Hur ter sig nu vart lage i ljuset af allt detta? Vi hafva

fatt Guds fullkomliga uppenbarelse i Kristus och aro icke

okunniga om forpliktelsen att ara Gud, tjana hans sak och

alska hvarandra. Men huru hafva vi forvaltat vart stora

pund? Ju storre gafvor, desto storre ansvar (Luk. 12: 48).

Vi ha anledning besinna, huru mycket verklig gudsfruktan

som blifvit radande, huru det ser ut pa aktenskapslifvets om-

rade, dar samhallets fasta grunder skullc ligga — besinna se-

dernas upplosning och all forvildning, all forvirring. Kul-

* Forskningsresande konstatera, att profetioma om Babel i

Jes. 13: 19—23 f&tt en sa bokstavlig uppfyllelse att endast vilcla djur

och ufvar uppehaila sig bland dess ruiner och beduiner dar icke vaga

talta ofver natten. Detta afven af en sasom vidskeplig ansedd skriick.

En upptacktsresande beslot att ensam ofvernatta bland ruinerna, da

hans arabiska foljeslagare pa inga villkor vagade folja honom. Han

berattade sedan, att han aldrig kunnt forestalla sig nagot sa ohygg-

ligt. Utom det att ufvar flogo i snaren och grymina schakaler smogo

omkring, kande han sig sasom omgifven af onda andar. Skoningslos

grymhet hade utmftrkt det babyloniska regementet (Jes. li: 6)
}

och

hvad det sa utsatt flck det uppskara.
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turen har fcrnissat ytan men icke kunnat bota skadan. Kyr-

kans ledande man ha varit angelagna att aga statsmaktens

stod och kyrkopolitiskt inflytan.de. Pa grund daraf ha de

icke gjort den uppenbarade sanningens salt verksamt sa, som

troheten mot kyrkans Herre och hans ord dock krafva. Och

hur har Ijuset blifvit mottaget, som skulle stalla allt i ratt'

dager infor Gud, ljuset ofvanifran, som skulle bilda enhet och

sanningskraft i kristnas tankande och varldsaskadning — som

skulle lata andelifvet blomstra och biira evighetsfrukt ? Hur
ar det i vara dagar med kristen tro och bekannelsef Kan man
undga att fraga sig, om ljusstaken verkligen ar pa vag att

flyttas fran sin plats (Uppb. 2:5), om Guds rike skall tagas

ifran oss och gifvas at ctt folk, som gor dess frukt (Matt.

21: 43)*? Det var gripande att hora Sundar Singh tydligt

uttala denna uppfattning. Men att sa icke behofver ske, dar-

om vagar jag uttala ofvertygelse. Vi hafva mycket godt af

Gud ; det ror sig mycket, ej minst hos ungdomen, som badar

godt, da man far tro, att uppriktiga unga man, som Gud kan

utrusta och sanda, tranga igenom till att kanna den uppen-

barade sanningen. Amiu kannes Gud vid oss. Men oundgang-

ligen nodvandigt ar att vi vakna, se laget sadant det ar infor

Gud oeh hans uppenbarande sanning och sd taga vara pa. hvad

vi af honom fatt, att vi i tro, trohet och trosmod gora bruk dar-

af . Om var kyrka icke med oskrymtad sanningskaiiek gor verk-

lie bot, sa ar hennes dom oundviklig. Ja, ingen partikyrka, den

romerska visserligen icke undantagen, skall, utan att i bot-

fardighet erkanna sina synder och atervanda till kristendom

af Kristi ande, kunna samla dem som Gud vill pa ett varlden

raddande satt gora till dess ljus och salt. Men samlas och det

inifran, i sanning af Gud, maste de kristna, om de skola be-

kladas med dcn makt, som nu kan overvinna varlden. Att sa

ocksa kommer att ske, darfor skall han sorja, som gjorde det

underbara offret for varldens fralsning och hvars tron evigt

icke vacklar. Se jag kommer snart, sager Herren.
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Men vagen kan blifva profvande, och ansvaret vaxer med

upplysningen. Om denna icke stalles pa uppenbarelsens grund

oeh i rattfardighetens oeh Guds rikes tjanst, sa forlorar den

djup oeh blir en blandande darskap. Sadan den nu mestadels

utbildat sig, da man icke erkanner sin begransning och icke

arar sin Skapare, gar upplosningen i dess spar. Gudsfruktan

och goda seder undergrafvas. Sonderslitande strider komma

som dom, i samma man kunskapcrna vaxa och intelligensen

mera an rattfardigheten odlas. Men ar det da nodvandigt,

att hjarteljuset skall slockna, nar tankeskarpan blir stor?

(Matt, 11: 25; 1 Kor. 8: 1). Ja, om botfardighct och od-

mjukhet uteblir. Dct hvilar en dom ofver all sjalfviskhet

och sjalfgodhet, och det ar fullkomligt nodvandigt, att vi lara

af honom, som visat oss hjartats och troslydnadens vag till

Gud, om vi skola kunna uttagas ur de domar, som redan aro

pa vag att ofverga, vii.rlden.

Det satt, pa hvilket man nu soker att i vara skolor odla

intelligensen och bibringa en mangfald af bade nodiga och

onodiga kunskaper, pa samma gang som inan tar bort nodig

tid for att lara barnen och ungdomen kanna Guds uppen-

barelse och inplamta hans bud, det paminner om den vise

hedningens ord : quein deus perdere vult dementat, den som

guden vill forgora, slar han med blindhet.* Hvilken frukt in-

barga vi af vara kunskaper, om vi icke lara kanna Gud, sa att

vara hjartan vinnas for hans vilja och vi lara oss ga lians

viigar? Huru skall man forsta denna ifver att inskranka

tiden for kristendomsundervisningen, som ar sa obevcklig, att

man iekc ens vill tillmotesga de forsamlingar, i hvilka for-

* Den ofverdrifna vikt, som liigges vid intelligens och vetande,

har olyckliga foljder afven darigenom att aldre barn, som icke ha hag

for lasning eller icke pa intelligensens omrMe fa sin egentliga upp-

gift, afledas fran den ofning och fostran, som skulle gora dem till

dugliga och lyckliga manniskor. Ja, ofta komma de darigenom in pa

nojeslystnadens, dagdrifveriets och den obrutna tuktloshetens vagar.
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aldrar oeh liirare mcd absolut majoritet begara nodig tid for

skolans viktigaste amne — forsamlingar, dar forutsattningar

finnas for fruktbarande undervisning om den enda vagcn till

bade personlig valgang och samhallsfrid? Skullc det icke

vara godt, om barnen atminstone i nagra traktcr finge med
mera allvar lara gudsfruktan och forberedas for ett kristet

troslif, sa att fornyelsens krafter kunde fran sadana omraden

utga under och cfter bistra tidcr? Hvarfor skulle icke alla,

som med allvar vilja vart folks upprattelse och val, kunna

mota hvarandra och samverka i inbordes forstaelse?

Man har ju felat i sattet att meddela kannedom om
kristendomen. Sa har man velat gifva afven dcm direkt del

af kristendomens mystericr, hvilka i sin obrutna, ja obojda

natur hvarken hafva behof af eller fiirmaga att fatta dessa

heliga ting. Pa barnets standpunkt liggcr visserligen nara

att mcd sin aningsformaga tilltalas af och att stanna for

bilden af det, som ofvergar blott naturligt forstand. Men i

allmamhet galler, att man icke kan soka patvinga det, som ej

motsvarar ett kandt behof och som endast pa, frihetens vag

kan tillagnas, utan att vacka en reaktion, som, da det galler

dct heliga, kan blifva odesdiger. Darom kan man lasa tank-

varda ord i Kristliga Foredrag af C. H. Bergman, dar han

talar om lagcn for det heligas kannedom (sid. 1094 f., 1166,

1262). Men detta racker ej till att fullt forklara saken. Att

lata barnen fa god kannedom om bibelns skona, larorika,

barnasinnet tilltalande berattelser — att fa Guds bud inprag-

lade i barnens medvetande (5 Mos. 6:7) — att for kommande
behof och lifvcts allvarstider samla ett forrad af karnord,

som af Guds Ande aro oss gifna — att fa sa myeken
sauningskannedom, att man icke ar varnlos gent emot »manga-

handa och frammande laror» (Ebr. 13 : 9), detta har ett varde,

som intet berattigar oss att misskanna. I detta afseendc ar

i sanning godt att samla i barnaar och ungdomstid, da sinnet

ar kansligt och minnet godt, for att nagot kunna fhma i alder-
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domen (Syr. 25: 5). En huvudsak ar att redan hos barnen

vackes medvetande om ratt och oratt infor Gud och dess folj-

der. Pa den vagen lar man sig att kanna och erkiinna arten

af sitt fordarf och forbercdes darigenom att forsta vagen till

raddning. Till det viktigaste hor allt, som vaeker beundran

for Gud, tro pa honom och karlek till honom. Men allt detta

krafver tid, om dct skall utforas arligt. Och om varaktig

frukt skall vinnas af undervisningen, ar ocksa behofligt

att nagot verkligen fastes i minnet. Dartill kan afven hag

och intrcsse viickas, om blott lararen har det ratta intresset.

Utom och jamte ofvannamnda anledning att vilja befria

barnen fran onaturligt kristendomsplugg m&ste annu djuparc

oeh allvarsammare orsaker foreligga till det nit, med hvilket

man va.nder sig emot en allvarlig undervisnhig i det, som till-

hor rattfardighct infor Gud och var kristna tro. Dolda

krafter ligga bakom tidens stromningar. Manniskorna mena

att de utan djupare beroende sjalfva bcstamma sina tankar

och sitt handlingssatt. De veta oftast icke, i hvilka hander

de aro och hvilka grundkrafter de tjana.* I allmanhet

* Behofvet ar storre an man tankcr att profvande besinna, hvil-

ken andcmakt man djupast tjanar, pa hvilken slda man i grunden

stdr i sin strid, genom sitt s&tt alt tala och handla. Vid barnamordet

i Betlehem tjanade Herodes- »den gamle ormen», som diirvid riktade

ett liiilstygn mot kvinnans sad. Ocb da Herren sager : »den som ieke

iir med mig, han ar emot mig, ocb den som icke forsamlar med mig,

han »forskingrar», sa innebar delta, att de som icke stalla sig sa pa

Jesu sida, att de komma under hans Andes inflytanclc, icke kunna

undg& att forena sig med hans fiender. Vart naturliga vetande^ vara

yttre handlingar, hela var verksamhet plL lifvets utansida ar sasom en

i'orm, som fyiles, eller ett verktyg, som tages i tjanst af en djupare

liggande andemakt. Och denna ar antingen med eller mot Kristus.

Den som icke pa allvar kiinnes vid beroendet af Gud — och for for-

staendet af hans ord beroendet af Guds och Kristi Ande — ban mftste

komma i beroende af friimmande andemakter, som berofva bonom

l'ormaga att komma till trons ro och trons kraft och gora honom till

en af dem, som forskingra i stallet for att forsamla till Kristus. En
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drifver opinionen dem som framtrada sasom ledare. Men
hvaraf drifves opinionen? Detta ar i hvarje fall skal att

profva. Oeh hogst bcaktansvardt ar, hvad bibeln talar om vild-

djuret, som uppstiger ur folkhafvet. (Uppb. 13), och om den

S&dan afgorelsc bringas sfeg for steg till mognad i hvarje manniska.

I afslutnlngstiderna och slutdomarna blir invcrkan och foljderna hiir-

af ylterst allvarsamma. Da mognar allt eftcr sin inncrsta art och

efter det val som fir gjordt. Det tir t. ex. nagot fruktansviirdt, da en

fallen angcl far oppna afgrundens brunn, sa att ur dess djupa schakt

en formorkande rtik omsluter och ett kvalfultt gift intriinger i dem,

som icke hafva Kristi Ande. (Uppb. 9). Detta betecknar icke blott

cn stor historisk tilldragclse utan afven nagot som aterkommer och

inifran strommar ut Ofver varlden.

Da Jesus stod niira afslulningen af sitt lif pa jorden, sade han:.

Denna viirldcns furste kommcr, och i inig finnes intet^ som hor honom
till (Joh. 14: 30). Hvar och en skullc i sin man beh5fva niirma sig

att kunna siiga sfi, da dc slutstrider komma, i hvilka hvarje ande

tager allt sitt till sig, och siilunda alla, som aro barn af samma ande,

t'a samma lott. Full frigorelse forutsiitter en till grunden gaende

omvandelse.

Vi iiga lag och ordning af Gud, sasom foraldramyndighet, familje-

lif Guds och Kristi bud, kristen forsamlingsordning. I samma man
som vi lata Gud genom allt detta hafva hand om oss och med guds-

fruktan stalla oss under tians skydd och viird, blir Guds Ande radande

i sjtilslifvet, i heminet, i samhallet. Men da laglosheten far Sfverhand,

tar en ande ncdanefter makten, hvaraf kommer forvildning, upp-

losning och allt ondt.

I upplysningens tjiinst star ibland oss ett bogre och liigre liiro-

Smbete. En ordning iir lagstadgad och kompetens fordras for intriide

i Sci val universitetsliirarens som skolliirarcns kall. I detta ligger ett

viktigt samhallsskydd, sa liinge det hSLlles vid makt s§.som en ordning

af Gud och sa att det tjiinar Guds syfte och sak. Men om nu vid be-

fordrande af liirare i kristendom — och man kan tilliigga : vid bc-

stammande af liirobocker i dctta iimne —
- afgorandet lamnas at en

»sakkunskap», som ar hemma i naturvetande och det liigre, ytliga for-

nuffet, hvilket tillhor varlden och jordens krets, men friimmande f6r

himmelrikct, for uppcnbarelsen, det djupare fornuftet och tron, ja,

som fimekar sjiilfva de grundfakta, ur hvilka kristendomcn viixt frain^

och darmed dess gruncisanningar, livad innebar d3. detta? Det inne-



40 EN LITEN BLICK PA TIDSLAGET

antikristiske anden i den yttersta tiden (1 Joh. 2: 18; 2 Tess.

2: 7). Endast om vi gifva oss at Fralsaren till att lefva i

tro pa honom oeh sa bli burna af en hogre andemakt, kunna

vi med framgang kampa mot tidens nedrifvande krafter

(1 Joh. 4:4). Tron pa Gud mastc vaekas oeh vart mod star-

kas, om vi vilja forebygga stora olyekor.

Men de kristnas endrakt ar ock af noden. Dari ligger

en sadan makt, att om blott tva eller tre verkligen enas i

honom, som ar sanningen och lifvet, deras bon har obetingadt

lofte att blifva hord. Vagcn dit gar genom sanningens lydnad

(1 Petr. 1: 22) och fostran i rattfardighet (2 Tim. 3: 16),

Och djupt ar den lagd pa vara hjartan i Johannes 17 :de kap.

Om man nu inser, att alla verkliga kristnas samforstand

oeh samarbete ar ett vasentligt villkor for att Guds rike

skall vinna framgangar i denna tid — om man, bedrofvad

ofver alla strider, vill arbeta for frid och endrakt, synnerligcn

bland alla soin bekanna sig till kristcn tro, sa ar det hogst af

noden att beakta den vag Herren sjalf lart oss till cndrakt, och

att bedja om vishet. Om hvar och en, dar han fatt sin kallelse,

lyder sanning af Gnd, sokcr och iklader sig Kristi Ande och

alskar alla sina broder i det som de iiro och hafva af Gud, sa

skola vi komma till den gemensamma grunden for all sann

kristendom och fran den grunden kunna med kraft arbeta

for Cluds rike och gemensamt val.

Men starkt paminnas vi i denna tid om apostelns ord:

Det ar genoni mycken bedrofvelse som vi maste inga i Guds

rike (Apg. 14: 22). Nod och bedrofvelsc har kommit ofver

varlden. Men Gud vill vanda allt till deras basta, som vanda

bar, kort sagdt, att Kristus — sasom en gang lekamligen sa nu ancl-

llgen — ofverlamnas at hedningarna (Matt. 20: 19) och hans hjord at

ulfvar. Niir skola de kristna i vart land vakna, forena sig och taga

mod till sig att handla, sa att Kristus blir Herre i forsamlingar, som
tillhora honom, hans dyrt aterlosta hjord far herdar efter hans sinne

och barnen fostras i hans ande?
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hjartat till honom. Allt nodlages djupaste orsak ar vara

synder. Lata vi oss daraf drifvas att ga till oss sjalfva, gifva

Gud ratt i hans domar och sa djupt, sa afgjordt stalla oss pa

hans sida, att han kan i nad och makt vara med oss, da blir

vagen i oss sjiilfva oppnad in i Guds rike med dess frid, och

pa sina domars vag skall Herren bryta den orattfardighetens

yttrc makt, som ar varldens plagoris. 0, att de hardt slagna

i denna tid kunde ratt tlllagna sig apostelns maning : »Od-

mjuken eder nnder Guds maktiga hand, pa det han ma upp-

hoja edcr i sinom tid» (1 Petr. 5: 6). Han gifver den od-

mjuke nad (1 Petr. 5:5), och vacker i honom den tro, som

har slutsegern uti sig. Alla, som med hjartero tillagna sig

Guds ord, tjana hans vilja och ga hans vagar, skola fa erfara

att for dem som alska Gud, samverkar allt till det basta

(Rom. 8: 28).

Bland det som ror sig i denna tid, fortjanar en samman-

slutning, som skett bland praster i Tyskland, vart beaktande.

Det ar ett uttryck for de djupa behof, som tidens nod fram-

kallar, och ett exempel pa huru man i broderlig gemcnskap

sokcr vederkvickelse for sin inre manniska, soker vishet och

kraftcr for sin garning i Guds tjanst. For nagra ar scdan

bildades pastorernas boncforbund (Pastoren-Gebetsbund) . Dess

art och syfte angifves i de grundlinier som tecknats i nedan-

staende inbjudning att ansluta sig till forbundet. Det har

fatt en vaxande anslutning ofver hela Tyskland. Konferenscr

hallas for inre fordjupning, fornyelse och gemenskap. I nara

gemenskap med forbundet star en rikt valsignad evangelisa-

tionsverksamhet.

Grundlinier fdr prasternas bdnefdrbund
(Pastoren-Gebetsbund)

.

1. I prasternas boneforbund ha vi slutit oss samman till

omsesidigt framjande och ofvande af broderlig gcmenskap
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pa grundvalen af gemensam personlig erfarenhet af frals-

ningen genoni Jesu Kristi, Guds Sons, blod.

2. Detta utofvande af brodeiiig gemenskap, som ju ar ett

lifsbehof for hvarje Guds barn, se vi soni ctt obetingadt

kraf for vart kall, for att vart inre lif ma utveckla sig pa

ett for oss och vara forsamlingar halsosanit satt oeh ej lida

nagon skada genom de mangahanda faror for den invartes

maimiskan, som prastambctet — jamtc qforneklig valsig-

nelse — for med sig.

3. Med hansyn till de sarskilda uppgifter och svarigheter vi,.

Ordets tjanarc, ha sasom praster i landskyrkan vilja vi i

broderligt utbyte soka klarhet ofver de mangahanda upp-

gifterna i vart kall och de basta medlcn och vagarna att

fylla dem.

4. Namnet pa vart forbund ar valdt, emedan vi aro ofver-

tygade darom att dcss kraft beror pa Guds Andes verk-

samhet och darfor a var sida pa trohet i bon och forbon

for hvarandra.

Skullc Ni, kare Broder, kimna instamma i ofvanstaende

grundiinier och framfor allt infor Gud kunna betyga

:

att Guds nad genom omvaudelse gjort eder till Jesu egen-

dom och att Ni funnit Edra synders forlatelse i Hans blod,

att Ni vidare bekanner Edcr till Guds barns inbordes gemen-

skap och ar bercdd att mcd dem bara forsmadelse fran varl-

dens sida,

sa bedja vi Eder till undertecknad insanda Edert in-

stammande, hvilket vi tillika komma att se som Eder ansokan

om upptagande i vart forbund.

Enligt uppdrag:

L. Thimme, Pastor.

Sekreterare i Prasternas buneforbund.

Marburg (Lahn) Wortstrasse 37.

Litteratur.

Da harmed skrifves cn slags litteraturanmalan, sker

detta i det syfte, som haftcts titel, For tro och bekannelse,

angifver. Man skulle onska att bringa i atankc sadana skrif-

ter, bade aldre och nyarc, och att n&got uppmuntra till sa-

dana studier, som kunna nara och befasta kristen tro. Och

detta gores nu till stor dcl mycket personligt efter egen er-

farcnhet, sa att det far karaktaren af en bekannelse. Att

lara kanna sanningen pa ett satt, som tillfredsstaller bade

hjiirta och tanke, att finna det som duger att bygga pa, har

varit ctt behof, som sporrat min energi. Detta maste ju ock

for hvar och en, som har vaket lifsintresse, vara sa mycket

angelagnare, som affallet fran kristen tro och apostolisk

kristcndom ar en af var tids storsta vador (2 Tess. 2: 3;

1 Tim. 4:1) och iuften ar full af »mangahanda och fram-

mande laror» (Ebr. 13: 9). Nu ar dct visserligen sa, att en

skrift, som motsvarar den enes behof, icke darfor gifvetvis

passar for en annan. Hvar och cn maste darfor ge akt pa,

hvad som ar honom till vasentlig hjalp. Bland dcn rikedom

pa god religios litteratur som finncs, kan ickc hcllcr bli fraga

om att papeka mera an cn ringa del. Men detta skcr dock i

den ofvertygelscn, att dct kan vara nagra till cn icke oval-

kommen hjalp.

Men afven om nagon funnit sanniiigeii och kommit

igenom till bcgynnelsen af inre lif, kan dock nagot, ja, kanske

mycket fattas, innan han kommer rent och fullt till den ratta

borjan for att bygga sitt hus, sa, att allt dari bestar. Da dct
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galler verklig uppbyggelse, mastc hela den gamla grunden
brytas upp och allt undanrodjas, som iekc ar af Gud, pa dct

at't allt ma hvila pa och framvaxa ur dcn lefvande grund,

som Gud lagt genom sih uppenbarelse (Jer. 1: 10). Och icke

blott detta: Jerusalems tempcl var byggdt och tjansten dari

forrattades enligt Guds egen foreskrift (Ebr. 8: 4, 5), och

dock sager Herren, att daraf icke skulle blifva sten pa sten.

Om man sa satter sig fast i nagot yttre, att detta blir till

hinder for det vasentliga, hvilket Gud vill, i stallet for att fa

forebilda och tjana detta, sa tar Gud bort dcn yttre gafvan.

Om man satter in sitt cgct i dcn form, som ar af Gud, eller

genom att iakttaga dcn yttre ordning, som Gud gifvit, star-

ker sig i obruten sjalfgodhet, sa maste Gud lata sin dom
drabba dct yttre med det falska lif, som dari tagit hus. Det
galler att pa den af Gud lagda grunden bygga blott det som
ar akta (1 Kor. 3: 10—16).

I denna tid se vi Guds domar och maste lara oss inse,

huru Herren genom dem bcreder vag for sitt rike ( Jes. 26 : 8).

Domen maste borja pa Guds hus (1 Petr. 4: 17). Allt som
ickc ar byggdt pfi hiilleberget, (Matt. 7: 24, 25), pa den lef-

vande grund, som Gud lagt i och genom Kristus och hans

apostlar (Ef. 2: 20), maste fa sin dom. Ja, allt uti oss, som
icke ar Guds Andes verk genom var tro pa det profetiska och

apostoliska ordet, var tro pa Kristus, som ar sjalfva karnan
i sanningens ord, allt som ar blott manniskoord och mannisko-

verk, blott kyrkopolitik eller sekt- och partiande och darmed
kortsligt, skall sasom tra, ho och stra, forbrannas i domselden

(1 Kor. 3: 12—15; Matt. 15: 13). Sa ar da i sanning af

hogsta vikt, huru vi soka var uppbyggelse — att det ord,

efter hvilket vi bilda oss ofvertygelse och lifsaskadning, det

ord, af hvilket vi taga ledning for vart lif, ar sanning af Gud,
ett ord taladt ur erfarenhet och under inflytande af Guds
Ande. Jamte sjalfva det apostoliska ordct hafva vi ett sa-

dant ord, vittnande om urkristendomens djupa ande och lif,
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i dc apostoliska fadernas och kyrkofiidernas skrifter. Att

mottaga intryck och sta under inflytande af dcssa kallskrifter

ar ett verksamt medel att gora det inre lifvet akta och djupt.

Om personcr med inflytandc inom alla kristna samfund dar-

till afsatte nagon tid, vore denna val anvand, och det skulle

bidraga till fordjupning och inbordes forstaende. Afven bor

de forsta arhundradenas martyrhistoria fa bidraga att gifva

oss forstamd om det rikc, som icke ar af denna varldcn.

Men Gud har fostrat och sandt andens man, som for

hvarje tid efter dess behof tolkat Skriftcn och vittnat om

sanningcn. De som gcnom samvetslydnad och sannings-

karlek hafva oga och ora for det som ar af Gud, behofva sa-

lunda icke sakna palitlig lcdning. Vi ha att beakta, att genom

kyrkan gar en helig tradition. De man, hvilka, jamte forsam-

lingslif och bekannelseskrifter, varit barare af denna, bora vi

med vordnad se upp till, och vi bora akta pa, dcn lardom, som

Gud genom dem har gifvit. Detta hor vasentligt till guds-

fruktan och fromhet. Och det ar ctt utslag af tidens ofver-

modiga sjalfgodhet oeh brist pa sjalfva begynnelsen till vis

het, att man, med falsk och ytlig forestallning om nutida ut-

veckling, ringaktar heliga faders djupa erfarcnheter och and-

liga insikter. Aldre skrifter hafva ofta mera karna och kraft

uti sig, mera naring for tron och djupare andligt forstand

iin de nya. Detta galler afven om gcdigna skrifter af den

lutherska reformationens ande. Den som kan bereda sig till-

falle att betrakta en eller annan af de gamles karnskrifter,

bor begagna denna forman. Betraffande den heliga histo'rien,

bade den bibliska och kyrkans, vore det godt, om hvarje kri-

sten och sarskildt dcn, som bereder sig for prastens och lararcns

kall, darat agnade sa mycket studium, att han larde sig se

Guds gafva och hand i historien, att han finge upp ogonen for

Guds underbara vagar med sina trogna och sitt folk. Detta

ar ett mycket viktigt satt att lara af erfarenheten, icke blott

den egna, icke blott i smatt, utan i det stora och hela. Men
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lmru fa tid till allt, som vorc nodigt och viktigt? Vi svara:

det kraives blott allvar och energi att, med besinnande af lif-

vets vikt, iekc spilla tid pa, dct som ar onodigt. Tank efter.

De stunder, som sa kunde vinnas, skulle, val anvanda, lamna

storre behallning an man tror.

Hvad en kristen nodvandigt mastc finna tid till, ar att i

ro lasa sin bibel under eftertanke och bon. Oeh tidslaget

manar starkt att stanna for profetiorna och sarskildt Uppen-

barelseboken.*

Och nu tillater jag mig att tala fritt ur tacksamt hjarta,

da min litteraturanmalan ofvergar till en skildring af, huru

jag for min del kommit igenom till den frigjorda visshet och

lycka, som den lefvande sanningcn skanker. Kristi Efter-

foljelse af Kempis, som jag fick vid min konfirmation och

som min moder sarskildt vardcradc, bidrog att gifva mitt lif

en inatvand riktning oeh att lara mig »gdra sanningen» for

att komma till ljuset. Christian Scriver intog darefter mitt

hjarta. Storrc betydelse fingo dock for mig Joh. Dillners

skrifter. Dillner var, efter ett djupt genombrott, en barnasjal

med sann enfald. En hog ande bodde i honom, och han hade

en djup insikt i det som tillhor Guds rike. Diirmcd forenade

han badc cn poetisk ocli en icke vanlig musikalisk gafva.**

* onskar man h&rvid en utlSggning, sa ar af vikt att VSlja en

s3dan sora ar sund. Och vi hafva, utom aldre af Bengel och Auberlen,

goda nyare af 0. F. Myrberg och
;
den senaste och mycket lasvarda, af

J. Ternstedt. Viktiga delar af Uppenbarelsenoken belysas val af Biskop

U. L. Ullmans bok: Vaktare, hvad lider natten. Ett arbete, som gifver

andligt forstand, ar Die Offenbarung Johannis von J. Ph. Sabel.

** S&som medlem af >^acdiska forbundet» stod Dillner fran sin

lippsalatid niira Erik Gusfaf Geijer. Denne satte Dillners sang hogt.

Pa grund af n&got Geijers yttrande har man ansett att han i teolo-

giskt afseende ej kunde folja Dillner. Om s& till nagon tid var for-

hallandet, maste detta vasentligen ha andrat sig, siisorn man kan

Qnna af ett bref fran Geijer till Dillner, dateradt den 2i maj 1830.

Han skrifver dari

:

Rodan langt fore detta hade jag bort svara och tacka bade for

-ditt karkomna bref och din bok ! — — — Mycket garna skall
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Sjalf utgaf han »Sanningsord vid grafven», de anderika san-

gerna »Tillfallighetsstycken fran landsbygden» oeh »Gransk-

ning af Psalmer i psalmboken» och gaf cn i Biografiskt Lexi-

kon intagen teckning af Erik Tollstadius, som var en ban-

brytare och forcgangsman pa den djupare trosvag, pa hvilken

Dillncr vandrade. Efter hans dod utgafvos Predikningar,

Konfirmations- och Skriftetal och den vardefulla samlingen

Psalmer och Sanger med forord af C. H. Bergman. Utdrag

ur hans skrifter fimias undcr titeln »Bctraktelser till bruk vid

daglig andakt».*

»Sanningens vag, samtal mellan larjunge oeh m;istare»,

ofversattning fran tyskan af C. H. B., laste jag undcr en

konvalescenstid, da jag var for svag att lasa mera an nagra fa

rader i sander. Detta hade ett afgorandc inflytande pa. min

inre utveckliiig. Det ar synnerligen gladjande, att denna

lilla gedigna, i djupaste mcning tidsenliga bok nu utkommit i

ny upplaga pa »Pro fides» forlag. Den visar med grundlighet

och kraft trons vag i trossvag tid. Kan den ieke med fordel

sattas i allas hander, sa ar den sa myckct vardefullare for

jag motsvara Din vanskapliga onskan, att jag matte skrifva nagra ord

om Din bok . Sa snart jag far ledigt, skall jag sa myckct

hellre nedskrifva ett omdome, sa godt jag forstar, om arbetet, som

jag bade i musikaliskt och theologiskt hanseende ar darmed mycket

belaten. Stranghet oeh skarpa har D u ej af mig att befara, oeh vara

asikter afvika in theologicis mindre an Du kanhiinda tror. Jag skrif-

ver alldeles under hvad Du yttrar om Treenigheten ; och att jag ntlgon

gang annorlunda blifvit ansedd ligger dels i egna misstag, dcls i

andras.

Heeffner, som genomgatt Din bok, ar darmed pS det hela nojd — —

.

Bade han och Atterbom be hiilsa .

Lef val, min alskade Broder .

Tuus

E. G. Geijer.

* »Psalmer och Sanger» och Belraktelserna kunna erhallas fran

undertecknad. De ofriga kunna f& hlnas fr&n boksamlingen Krisfen

Mystik.
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hvar oeh en, soni behofver tranga igenom till sanningens grund

oeh fa formaga att se det hela, sa att Gud far aran. Om
nagon med fullt allvar gar in i den ofning, som dari ur egen

erfarenhet anvisas, sa skall han fa gora dyrbar erfarenhet.

Pa dcn vagen ofvervinnes den klyfning mellan tro oeh vc-

tande, hvaraf sa manga sokande i denna tid lida. Trons lyd-

nad ar vagen till andligt forstand. Ja, det ar viigen till att

ofvervinna all splittring mellan verkliga kristna. Vi kunna

ickc gripa Gud med hufvudet, men vi kunna oppna for honom

vara hjartan. Och nar hjartat blir vunnet for Gud, da gifver

han sin Ande, som fyller med karlek och »leder fram till hela

sanningcn».

C. H. Bergnums skrifter

hafva for mig varit allra mcst gifvande, Bibcln utom jam-

forclse. De hafva synnerligt varde for deniia tid och oppna

ogonen for tidslaget och dess stromningar. De framstalla

verkligheten infor Gud i motsats till allt ordmakeri och sken-

vasen. Sarskildt skulle praster och djupare anlagda personer

ha hugnad och vasentlig hjalp af deras studerande. Dari

mota vi en tankande mans djupa insikt i den uppenbarade

sanningen, klar, ofta profetisk blick for tidslaget, oppnadt

forstand for det profetiska ordet, en i erfarenhetens skola

vunnen insikt i det inre lifvets vagar, strider, vador, sorger

och frojdcr. Och det foljdriktiga sammanhanget, icke ab-

strakt eller pa ytan, utan sakligt, lefvande, organiskt, fran

roten, och omfattande afven hela uppenbarelsens historia,

detta befaster ofvertygelsen. Han talar om kristendomens

sanningar, sa att man dari finner sjalfva det inre lifvets sy-

stem. Hvarje insedd sanning starker hela trosbyggnaden.

Vill man finna nyckeln till att forsta vara hogmassotexter,

torde battre vagledning knappt sta att finna. Da man far

smak pa innehallet, trottnar man ickc att om och om igen be-

trakta och bcgrunda. Jag talar hvad jag erfarit. Hjartat
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varmes, tanken klarnar, anden tillbeder. Man tagcs in i helge-

domen och njuter helig ro midt i denna jSktande tid. Om vi

larde oss mera tro pa, Gud an pa cget lopande, sa skulle vi

unna oss detta, som Gud unnar oss. Han sager: »Om i stilla

blefven, sa vorde eder hulpct.» Den som kanner nagon drag-

ning, ml lasa oeh sjalf profva. Men hasta icke, ty dcssa skrifter

aro icke tillkomna som hastverk. Dock ar sattet icke heller att

braka sitt hufvud och anstranga sin naturliga skarpsinnighet,

men att halla stilla for tankarna, bilderna, bestraffningarna

och maningarna, sa att Guds Ande darigenom kan gora intryck

och ofva inflytande till upplysning och hjarteforandring. Da
langa satsledningar eller nagot som tyckes inveckladt forekom-

mcr, kan man behofva lasa om, men detta ar ofvervinneligt och

lonar sig val. Den som soker sanningen, skall har kunna finna

den. Men han skall ocksa finna en ande, som vasentligen skil-

jcr sig oeh skiljer oss fran den nu radande tidsandan. Oeh

det ar af noden att vara den ande trogen, af hvilken man vill

blifva barn. Doek, skulle dessa skrifter icke passa for dig,

som laser detta, sa valj hvad du har godt af . Men rakna blott

dct for godt i djupare mening, som hjalper igenom till lif

och frid i Kristus och darmed till Gud.

Porteckning pa skrifter af C. H. Bergman, sc sid. 80.

De som lart sig vardera skrifter af Luther, Arndt, Seriver,

Roos, H. Muller m. fl. af samma anda, ma ickc lagga bort dessa

oeh framfor allt icke lata sig berofvas deras enfald och tro.

H. Schartaus skrifter hafva fortfarande en stor uppgift att,

dar han ar omfattad, uppehalla en fast laroframstallning pa

reformationens och den lutherska bekannelscns grund .

Nyare skrifter med lefvande uppbyggelsekraft, som fram-

stalla dcn evangeliska sanningen pa oforfalskad apostolisk

trosgrund, hafva vi'af L. M. Engstrdm, som fatt bilda ett val
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grundiadt och ordnadt forsamliiigslif inoin det omrade, som

varit honom ombetrodt, och 0. Hallesby, som ar ett Guds red-

skap att vaeka kristet troslif icke blott inom eget land. Ja,

m&nga goda forfattare har Gud gifvit oss, men de bada an-

gifna synas mig hafva fatt en sarskild g&fva att i enkel, afven

for nyborjare lattfattlig framstallning utan kompromissande

svaghetcr vacka tro i denna tid. Engstroms skrifter — Lokal-

forsamlingen Del I kr. 6 : 50, For det inre lifvet kr. 2 : 75,

Nattvardstankar kr. 1 : 25, Kristus var helgelse kr. 0 : 50, Nar

du beder kr. 0 : 25 m. 11. — erhallas fran Diakonistyrelsens

bokforlag och afven frfin fdrfattaren. Skriftcr af 0. Hallesby:

I Guds vingard kr. 1 : 50 ; I korsets ljus kr. 6 : — , klotb. 7 : 50
;

Kyrkan och tcologien kr. 0 : 50
;
Tro, hopp och karlek kr. 0 : 75

;

Troslifvets hemligheter kr. 3: — (m. fi. pa Ev. Fosterlands-

stiftelsens forlag) ; Ande och lif kr. 2 : 50
;
Synd och nad kr.

3: — ; Barnets lif med Gud kr. 1: — (m. fl. pa Sv. Allians-

missionens forlag)

.

Men icke blott bocker, hvilka afse dirckt uppbyggclsc, be-

hofva vi lasa. Det skulle *vara af dcn storsta betydelse bade

fore den enskildc och for Guds rikes sak i stort, om de, som

uppriktigt soka och alska sanningen, fingo upplyst och fri-

gjord syn pa Guds ledning med uppenbarelsens folk i gamla

testamcntets tid och pa dcn kristna kyrkans historia synner-

ligen till dess insida och kcirna men ocksa dess afvagar for att

fa lara vishet afven af skadoma. Uppgiften ar att lara sig

se allt i den uppenbarade sanningens Ijus, sadant det ar infor

Gud. Hvad da den heliga historien betraffar, s& bor man ieke

forsumma att forst och framst betrakta och begrunda denna

genom att lasa Bibeln sjalf. Och vasentlig hjalp att beakta

hufvudsaken har man i sadana mans fiamstallning, som haft

tro och den ratta enfaldens ti'osblick. Som ctt cxempel ma
namnas Abrahams tros fotspar af M. F. Koos. Ett nyare,
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synnerligen godt arbete ar Livsbilder ur gamla och nya testa-

mcntet af Joh. Johansson, seminarierektor.

Da vi vilja studera kyrkans historia, erbjuder sig ett om-

fangsrikt material. Men nu skulle papekas nagot af dct, som

lampar sig for ett enklare, ickc vidlyftigt och dock icke ytligt

studium. Sjalfva lifvet i kyrkan, sadant det framtrader i och

genom barande personligheter, ar enkelt framstalldt i Livs-

bildcr af Joh. Johansson (Ur bibeln och kyrkohistorien, 880

sid., klotb. 5 kr. Ur Kyrkohistorien, separat, 550 sid., kart

3 kr. A.-B. Ostgotakorrespondentcns Boktryckeri). Detta ar-

bete onskar jag varmt anbefalla. Jamte detta behofves en kor-

tare kyrkohistoria mcd god ofverblick. Kyrkohistoria i sam-

mandrag af R. Sohm (219 sid.) ar god. Mycket god ar Christl.

Kircliengeschichte fiir Schulen und Familien, herausgegehen

von dem Calwer Vcrlagsverein (269 sid. Forfattare: D :r Chr.

G. Barth). Flera fnmas: en af Nils Lovgren och A. Edman,

omarbetad af Herman Levin (334 sid.), en af Gummerus Ro-

scnkvist och A. Johansson (280 sid.).

Kyrkans historia med mera utforlig och dock icke vid-

lyftig, lcdig, tilltalandc framstallning iiga vi i professor Hj.

Holmqvists skrifter: Ctamla tideii och medeltiden (375 s.),

Lutherska reformationens historia (348 s.), Martin Luthcr (cn

storre upplaga och cn folkupplaga)
;
Luther, Loyola och Cal-

vin ; Pavedomets historia 1800—1920 ; Girolamo Savonarola

(36 s.) m. fi. En framstallning af det hela frSh aldsta till

nyastc tid i lifligt och enkelt malade urval ar hans Bilder ur

kyrkohistorien (162 s., haft. kr. 1: 60).

Batt mycket liist och viirderad ar Kyrkohistoria for hem-

met af C. Fr. Lundin (612 -|- 708 s.) och hans Bilder ur kyr-

kans historia (200 s.).

Fr. Nielsens Kirkchistorie pa danska, fortsatt af biskop

V. Ammundscn har vunnit sakkunniges crkannande. Fr. Niel-

sen liar afven skrifvit »ett mycket roligt och vetenskapligt vik-

tigt arbctc» om Pavedomets hist. under 1800-talct. »Popr.lar
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och vetenskapligt gi'undad» ar Kirkehistorie af L. Bergmann,

larare i missionshistoria vid Kopenhamns universitet (2 sma

band)

.

Vill man lasa nagot speeialarbete, som ger bliek for Guds

rikcs strider och segrar, sa kan anbefallas sasom fdrtraffligt

Skottska reformationens historia af Rudloff. Tilltalande ar

afven att forfattaren var generalmajor, en man som i Guds
skola hade fatt sitt kyrkohistoriska ftirstand.

Det ar i var tid med dess mangskiftande meningar ctt

behof att komma till sjalfstandig sakkannedom. Darfor ar det,

da det gallcr kyrkohistoria, en uppgift att taga intryck af och

nagon kannedom om sjalfva kallskrifterna. Af det som i

den vagen ar lattare tillgaiigligt ma nu namnas : Dc apostoliska

Fadernas skriftcr af Lemke (340 s. Klemens af Rom, Igna-

tius, Polykarpus, Brefvet till Diognet m. fl,). Af Augustinus

ar, jamte annat, synnerligen lasvarda hans »Bekannelser» (pa

latin af den som sa kan). »Ur kyrkohistoriens kallor» af Her-

man Levin (317 s.) anses palitlig. Till kallskrifter, som borde

allmannare lasas, hor Luthers viktigastc skrifter, sasom »En
kristen manniskas frihet» och »Om kyrkans reformation».

(Finnas pa J. A. Lindblads forlag.)

Prdfven allt och behdllen livad godt ar (1 Tess. 5: 21).

Prdfven andama, om de dro af Gud (1 Joh. 4:1). Dessa ma-

ningar aro i sanning af noden att beakta i denna tid, afven da

det galler litteratur. Nu kan i kyrkohistoriska arbeten, afven

i sammandrag for skolan, sagas, aft man icke kan forsta

kristendomens aldsta historia utan att klart fatta skillnaden

mellan Jesu evangelium och den apostoliska tidens kristcndom

!

Ja, man kallar den Uppstandnes moten med sina larjungar

»visioner», trots sadana vittnesbord som Joh. 20 : 27 ; Luk.

24 : 39, 43 ; 1 Kor. 15 : 3, 14. Da har man i sanning ickc oga

for kyrkans historia, och anda fran grunden tjanar man
lognen.

PKOFVEN ALLT 5:5

I Christelig Kyrkohistoria, en liten, pa Glecrups forlag

utgifvcn god bok, som annu ej ar slutsald, sager Skarstedt

:

»Kyrkohistorien forlorar ju sitt storsta varde och behag, sa

snart dcn upphor att tala om sauna christna,» En annan ande

moter oss i cn modern larobok, dar det sages : »Kyrkohistorie-

skrifning har icke till uppgift religios uppbyggelsc utan rent

intellektuel uppfattning af den historiska vcrkligheten.» Dar-

mcd maste ju mcnas den verklighet, som det naturliga intellek-

lct kan klart fatta och bcdoma. Ingen framstailning salunda

af trons foremal och troiis lif, da man skrifver kyrkans histo-

ria, som vuxit fram ur tron, i sitt vasende lefver af tron och

af tron fatt kraften till sina segrar och hela sitt verk

!

Vid val af larobok i kristcndomen bor man nu sarskildt

ge akt pa, om Kristi uppstandelse framstalles i skriftenlig san-

ning och om den, jamte Kristi dod, far afgorandc betydelse i

enlighet med det apostoliska vittnesbordct och forkunnelsen.*

Frukten af kristendomsundervisningen beror visseiiigen mest

pa lararens person, men man ma beakta t. ex. detta, af Guds
Ande oss gifna ord : »Nar grundvalarna upprifvas, hvad kan
da den rattfardige utratta.» Ps. 11 : 3.

Boeker, i hvilka finnes ljus ofvanifran och verklig naring

ftir tron, aro skatter i denna tid och bora, oafsedt om de aro

gamla eller nya, bade uppskattas och anvandas. Men intet af

for vart behof sa utformadt och fardigt, att ieke ett stikande

och urskiljning skullc bchofvas under inrc arbete och bon.

* I »Foredrag for m;in» sagcr Skovgaard-Petersen (s. 57) : »Det ar

en kiind sak, att det, som bildnde tlen forsta forsamlingen oeh for-

lanacle den en varlserofrande makt, var ogonvittnens berattelse om
att Jesus var uppstanden.» Ooh vidare: Ju mer man fran alla upp-
tankliga sidor ofvervager heraltelserna om Jesu Kristi uppstandelse,

dess mer maste man instamma i en bekant historikers ord: »Det

fmnes ingen handeise i varldshistorien, som iir battre bevittnad an

Jesu Kristi uppstandelse fran de doda.»
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Ja, for att kunna gora oss den ratta nyttan af det, som vi lasa,

mftste vi finna nyckeln till att forsta himmelrikets hemligheter

(Matt. 13 : 11) . Hvilken ar denna nyckel och huru finner man

den? Nyckeln ar Guds Ande, och liuru den finnes ma med

nagra ord antydas. Man bringas under Guds ledande liand att

stanna for den gudomliga lagens fordran, sa att man blir mcd-

veten om den oandliga skuld, hvilken man pa intet satt kan

galda. Nar man nu lyssnar till ordet om Kristus, som dog for

vara synder oeh uppstod for var rattfarcliggorelses skull, sa

att man far erfara kraften af den sa oss vunna forsoningen till

forlatelsc, lif och frid, da ar det odmjukadc och troende hjar-

tat oppet for Guds Artde. Man kanner sin karleksskuld och

har oga for manniskans behof men afven for Guds vagar och

verk till den kristna forsamlingens uppbyggande. Med ett

pa sadant satt upplyst oga kan man i lasvarda bocker till

hugnad och gagn betrakta historiens och det inre lifvets lagar

och utveckling. Dock, hvar och en, som med allvar soker san-

ningen, finner den ocksa. Val den som vet att sa anvanda

sin tid, att haii blir en upplyst och frigjord manniska.

Nagot som i sln man hor till litteraturen men framfor allt till det

som krafver profning, ma har fa beroras

:

Brytningar hafva nu uppstatt med afseende pa stallningen tilL

romerska kyrkan, krucifix i vara kyrkor och korstecknet. Inom

Romersk-katolska kyrkan har funnits och finnes fasthet i tro och

organisation, auktoritet och helig tradition, stamning och lielgd i den

yttre gudstjansten och mycken personlig fromhet. Mycket hehover

laras och atervinnas inom vart kyrkosamfund. Men den som kanncr

evangelisk askadning och erfarit hvad evangelisk tro och evangelisk

frihet ar och a andra sidan betanker den romcrska kyrkopolitiken,

celibatet, tvangsbikten, en praxis i nattvarden, som ar emot Jesu

tydliga ord, inkvisitionen och blodsskulderna (Uppb. 17: 6) m. m., han

kan icke annat an intaga en afgjord fasthet gent emot Rom. For

ofrigt bora vi betanka, att det afgorande icke ar: inom hvilken for-

gard vi fostras, utan om vi komma in i den sannskylcliga helgedomen.
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Och var stallning till den Korsfastc adagalaggcs icke genom bruk af

kruciflx, ehufu dessa visst kunna verka samlande och bora mer an

fordragas, utan genom att valja lydnadens och kovsets vag, sarskildt

i ki-itiska lagen. Om korstecknet sker i troskraft ocli icke blott i

vadret, sa har det stor betydelse. Men mycket torde darmed icke

bora skyltas.

Bland bocker, som aro afsedda att gifva naring, kraft och

lyftning at det kristna troslifvet, intager svenska kyrkans

psalmbok en den allra viktigaste plats. Psalmboksfragan viin-

tar annu pa en tillfredsstallande losning, och en officiell ma-

ning har utgatt att f6re 1923 ars utgang inkomma med an-

dringsforslag och onskningar. Sadant som ar oriktigt och

strider mot sanningen och afven sadant som smeker det

kottsliga sinnet, bor ju icke fa kvarsta. Och det som Gud i af-

seende pa psalm och sang gifvit sin forsamling till hennes upp-

byggclse, bor icke undanhallas henne. En sadan Guds gafva

ligger iifven dari, att nagon brist ellcr rcnt ut ett fel i en for

ofrigt god psalm blifvit pa ett lyekligt satt afhjalpt. Darpa

aga vi icke fa exempel i »Fragmentarisk granskning af en dJ

psalmer i kyrkopsalmboken» af Joh. Dillner. Man har ogillat

att andra hvad en afliden forfattare skrifvit, Men psalmerna

jiro gifna at forsamlingen till hennes uppbyggelse i sanningens

ande. Och en psalmforfattare, som nu far skada Guds har-

lighet oeh sjunga hans lof, tackar sakerligeh icke, om hans

formenta ara pa nagon punkt gores till hinder for det, som ar

Guds namns ara och forsamlingens basta.

Huru en psalm, som ofta framhallits sasom exempel pa,

det oanvandbara, blifvit genom Dillner forvandlad till en akta

parla, hvad innehallet betraffar, kan man se i psalmen 202.

Innehallet ar sadant, att de formella bristerna, som hvarken

valla nagon skada eller otydlighet, borde, sasom mig tyckes,

antingen afhjalpas (utan innehallets forsamrande) eller for-

dragas. I Dillners omskrifning har psalmen foljande lydelse:



rx; LITTEBATUB

1. Min Gud, som rackt din Fadershand
Att leda mig till fridens land,

Ack, lat mig aldrig, skild fran dig,

Forvillas om den ratta stig.

2. Min tid ar kort, men vagen lang.

Min kraft ar svag, men faran mang,
Och viktigt ar hvart steg jag tar,

Men dock forseelsen sa snar.

3. Jag arma mask ar a.lltfor svag
Att se i allt ditt valbehag;
Vid jorden fast, hvad jag ock ser

Jag ej formar, om jag ej ber.

4. Ty beder jag om nad oeh makt
Att tro och lyda. hvad du sagt

Ditt ord ar ljus i varldens natt,

I morkret lykta for oss satt.

5. Ett enda, val den detta vet

!

Guds rike, dess rattfardighet

!

Den dctta soker, linner allt

Och hailer dyrt hvad du befallt.

6. Aek, Herre Jesu, mitt beskydd,
Af mig gor Fadrens vilja lydd

!

Om varlden da. i stycken brast,

Jag dock pa klippan stode fast.

Med afseende pa innehallet har man gjort anmarkning
mot uttrycket i v. 2: »Min tid ar kort, men vagen lang». Gnds
nlld har gjort vagen kort, sager man: Ja, det kan ju sagaj.

Mcn om man fatt forstand om och kansel pa hvad afstand i

andligt afseende ar*, sa maste man inse, att det behofves

manga steg, innan den i synd bortkomna, af synden forgiftade

manniskan kan verkligen och tili salighet forenas med den

helige Guden. For min del vill jag saga, att jag i andra ver-

* Om det afsland, som kan bilda sig mellan manniskan och Gud,
sta tankvarda och vackande ord att lasa i Kristliga Forcdrag at' G. H.

Bergman, sid. 993.
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sens ord, sasom ock i den tredje, funnit uttaladt, hvad jag

kant och behdft klaga ut infor Gud. Och det har varit mig

en sanu hugnad att sjunga denna psalm, sadan den har ar

omarbctad, emedan dari ar uttryekt hvad min sjal astundat.

Detta icke minst i sista versen. Och hvad behofva vi i denna

tid utbedja oss, om icke hvad foljandc ord siiga : »Ty bedcr

jag om n d d och m a k t Att t r o oeh l y d a hvad du sagt»

(v. 4). Jag tror att orden iiro af Gud gifna for att vara

flere an mig, ja forsamlingen, till verklig hjalp. Sa tror jag

om fiera af Dillners psalmer och sangcr.

Annu ett enda exempel pa lycklig andring och dctta af

en i det hela god psalm. I ps. 117 v. 3 lasa vi : Mild och klar

gar Jesu lara Att cj mer af villor skymd etc. Detta uttryek

ar allt for oriktigt att lata sta. i en tid, da afven teologer och

praster med laror, som icke aro ofvanefter (Jak. 3: 15), bort-

skymma, bortforklara och forneka sjalfva de historiska fakta,

i hvilka kristendomen har sin grunci, och darmed undergrafva

laran. Flera svagheter vidlada senare delen af denna vers.

I Dillners andring liar versen fatt denna lydelse : »Mild,

dock niaktig, Jesu lara Gar, om an af villor skymd, Att kring

vida varldens rymd Fadersbud och loften bara, Fast emotsagd

segervan, Solen lik pa hjalteban.» Maste man icke, om cljest

icke tidsandans gift forsvagat sanningskanslan, i dessa ord

kanna flakteii af clen Ande, som ar ofvahifran och som kan

gifva trost och kraft i var bedrofvelse 1

Dillner skrifver till dcnna psalm i sin granskning: Man
hacklar icke, ittan tvartom alskar alla goda ord, men karleken

gor blieken skarp. Pa ett annat stalle i granskningen

(till ps. 19: 9) sager han : »Man betanke, att menigheten skall

lara och befasta tron afven gcnom psa.lmen och i den ha faste

och hjalp i salighetens sak, i nod och i dod.» Och ater i dct

ord, med hvilket han afslutar sin granskning: »Min onskan af

precision i uttryck och skieklighet i framstallning lamna mig

ingen hvila, fore medvetandet af ordets fullkomliga, centrala
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sanning i bokstafven och valbehaglighet for Kristus oeh Guds

Ande.» Och C. H. Bergman sade med afseende pa utgifvandet

af Psalmer och Sanger : Icke darfor att man vill kritisera utan

darfor att man alskar psalmerna, vill man taga bort brister

och fel, sa vidt man kan.

Hvad man nu egentligen vill uttala, ar en onskan att

nagot af det basta som vi af Gud fatt genom Dillner matte

intagas i den psalmbok, pa hvilken vi im vanta. Det ar cn djup

och brinnande ande, som i dessa ord och toner icke utan 111-

spiration fatt gifva uttryek at sin bon, sitt lof , sin nitalskande

maning. Och den som fatt sjunga hans sanger vid stunder af

inre samling, i sin kammare eller i kretsen af likasinnade, har

fatt luft under inre vingar och smakat helig vederkvickelse.

En adel, djupt kristlig andes barn hafva iilskat dem, och sa-

dana horde val ickc i psalmboken sakna det, hvaraf de kunna

fa en sa djup upphyggelse. Har kyrkan ratt att forkasta si,-

dana Guds gafvor? Och har hon i denna tid rad att vid ge-

mensam andakt sakna det, som sa kan tilltala inatvanda sjalar

— rad att lata dessa soka sin uppbyggelse utom hennes gemen-

skap, om de vilja sjunga sanger af denna ande? Dem behofver

hon i de yttersta tiderna. Kyrkan Sr for svag for att nu lata

nagot af sitt basta blod aftappas.

Da Dillners psalmer och sanger framhallas, onskar man

afven att det, som ar afsedt for enskild andakt, matte blifva

mera kandt. De som bara korset och tryckas af det onda i

tiden, kunna har finna djup vcderkvickelse och trost.

Ma den, som fatt sina inre behof uppvackta och har kan-

sel for Andens ord, i stunder da sinnet ar samladt lasa eller

annu hellre sjunga foljande, som nu anfores som exempel:

Min r&ttf&rdighet.

1. Namn mig Jesus: Han ar lifvet,

Han ar min rattfardighet,

Han for mig sitt blod utgifvit,

Mig forvarfvat salighet.
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2. Hvarken det att sjalffromt vandra,

Sig med kunskap fylia opp,

Eller det att lara andra,

Ger mig tillforsikt och hopp.

3. Intet annat an allena

Jesu nad, fortjanst och blod

Gor mig usla och orena

Sall, rattfardig, helig, god.

4. Dyre Jesu, nadens kalla,

Du mitt lif, min salighet,

Lat i domen for mig galla

Din fortjanst och helighet!

5. Dom mitt hjarta har i tiden,

Innan varlden doms af dig,

Och, n'ar tiden ar forliden,

I din dom frikalla mig!

Ps. o. S. (= Psalmer och sanger af Johan Dillner) N.o 67.

Dillner sjalf hade erfarit en gafva i denna sang, och sarskildt sista

versen tilltalade Garl Bergman redan i hans ungdom. Han gaf ofta

uttryck U sin bon genom att sjunga den.

1. Sall ar den man, som icke gar

Pa de otrognas bana,

Ej trampar syndahopens spar,

Men fiyr de frackas vana

;

Sall den, som frojdas af Guds lag

Och den betraktar natt och dag

Och later sig formana.

2. Han likna skall ett trad, som star,

Dar friska backar svalla,

Hvars frukter mogna ar frftn ar,

Hvars grona lof ej falla.

Hvad helst han gor skall framat ga,

Nar de, som Gud ej akta pa,

Som stoft forsvinna alla.

3. Forty de ogudaktige

Forma, ej domen biira
;

Nar Gud sin vrede later se,

Skall elden dem fortara.
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De vranga kommer han pa, fall,

Men sina fromma Herren skall

Allt godt af nad beskara.

Ps. o. S. N:o 28.

Trosleord.

1. Var ej orolig! Lat dig noja,

0 min sjal, at korsets borda.

Gud genom dcn vill dig upphoja

;

Lar att Fadersradet vorda.

Vill du besta pa domedagen,
Do maste synden, sa ar lagen

!

Var ej orolig!

2. Var ej orolig, obenagen

!

Lat Guds ord och sanning trdsta,

Porten ar trang och smal a.r vagen,
Hvad an kott och blod ma rosta.

Agan ar hard, sa ock ditt sinne

:

Synden bor djupt i hjartat inne.

Var ej orolig!

3. Var ej orolig! Gud dig leder.

Halla tron ar halla handen,
1 noden det ar som hjartat beder,

Suckan lates ned af Anden.
Sol gar i moln oeh dagen bleknar,

Ljust ar dock an, fast sinnet veknar.

Var ej orolig

!

4. Var ej orolig ! Gud ar nara,

Narmast nar du honom saknar.

Snart med det bud, som anglar bara,

Tron fornyad ater vaknar.

Lida och hoppas — det ar laran,

A'iigcn till himlen, Gud och aran.

Var ej orolig

!
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5. Var ej orolig! Sjiilf din Herre
Frestad blef i bleka doden,

Led sasom du oeh annu varre,

Bittra, bistra, grymma oden.

Blodet du vet i ortagarden,

Korset, upprest, ar minnesvarden.

Var ej orolig

!

6. Var ej orolig! Se mot oster,

Morgonrodna 'n, soluppgangen,

Himlen ar full af anglaroster,

Harlig horcs segersangen.

Gud, for ditt kors jag faller neder,

Trostad och lugn i tron och beder,

Ar ej orolig

!

Skulle dcnna s&ng ickc vara nagot for korsbarare att finna i var

psalmbok? Utgifvaren har statt nara sarskildt en sadan, som daraf

fick verklig hjalp. Maria Ileilslrand, som omnamnes sid. 28, vann

under mangarig sjukdom en ovanlig frigjordhet och renhet. Ingen

har givit mig starkare intryck af en helig karleks glod. Hon hade

last om heliga personer och alskat deras vasende men icke tilltalats

af formen for deras fromhet. Da hon erfor, att bon pa den vag, pa

hvilken Gud lcdt licnne, hade natt fram till samma inre lif, hvaraf

hon hos dem varit djupt tilltalad, sa forundrade hon sig i tacksam-

liet till Gud. Under sina sista clagar kunde bon bli fdremal for

karlckcns bade omhet och beundran. Detta mottog hon i stillhet och

med viilbehag, frigjord fran sig sjalf, sasom nagot, Iivilket gallde den

i henne nu boende Kristus. Dari var verkligen nagot bimmelskl. Pa
liennes grafv^rd liises : Du har vunnit, ty Kristus har vunnit i dig.

Manga ganger, da lidandct kandes henne svart, fick hon trost oeh

vederkvickelse, darigenom att hennes syster vid pianot sjong ovan-

staende sang. Melodien flnnes i Tfst (= Tillfallighetsstycken) N:o 30.
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I sanning god for dem, som sta i striden ocli bara korset, och dar-

jamte for v&r tid passande ar afven:

Frimodighet af Kristi karlek.

1. Allcnast jag far alska dig,

Herre Jesu gode

!

Fruktar jag cj mig,

Om an viirlden, stode

Blodig, vapnad till mitt fall.

Det mig ej kan rora

:

Du min sak skall fora,

Ratt ocli sanning segra skall.

2. Vid dig jag hvilar, trygg oeh lugn,

midt i storm oeh vagor,

Midt i Babels ugn,

Midt i brand och lagor,

Icke eld och icke vag
Skall min tro forsvaga

;

Du skall dem betaga

Makt och rad och mod och hag.

Ps. o. S. N:o 70.

Guds viifj ocdi Iedning.

1. Du leder vis, o Herre Gud ! de dina,

Fastan din vag syns mork oeh undersam.
Din nad ar kallan, som ej kan forsina,

Din Ande oss till malet forer fram.
For svag natur ar vagen val besvarlig,

Forsakelsen som striden hard och svar;

For anden doek ar doclen endast harlig,

For den, till Gud fran varlden villigt gar.

2. Ditt oga, Gud ! ej svek och skrymtan lider

;

Mig vishet gif och ratt atskilja lar

Natur fran nad, som hvar mot annan strider

:

Ditt ljus mig gif af Kristi klarhet skar

:

Mitt hjarta ej ma dina domar klandra

:

All cgenhet i sjalens grund forstor.

I lydnad, i odmjukhet lat mig vandra,
Mig at din vilja overlaten gor.

DILTjNERS psalmer ocii sanger 63

3. All skapelsen iir till att manskan tjana,

En iinglavakt bevakar stads min stig

Med andar, som for Gud sta ljusa, rena,

Jag brodcr ar, de vanta mig till sig,

Jag af hvar sjal hugsvalad blir och hugnad,

Som dig och mig och brodcr hallcr kar.

Hvad frid en gang, da storm ar lagd och lugnad,

Skall evig bli for Jesu vanner dar

!

Ps. o. S. N:o 81. Tfst. N :o 37.

For ett nattvardsbarn.

1. Du, o Sarons dyra blomma,

Jesu, min Immanuel

!

Du har lofvat barnen komma
Hem till dig i fridcns tjall.

2. Ofver dcm din Andc gjutit,

Da du handen pa dem lagt

Och valsignande dem slutit

I din karleksfamn och sagt:

3. Ve dc onde, som forfora

En af dessa sma: Jag vill,

Att de framgent skola hora

Mig och himmeli'iket till.

4. Den i odmjukhet och lydnad
Barnen likt ett sinne bar,

Han ditt huscs storsta prydnad
Storst uti Guds rike ar.

5. 0 min Jesu! lat mig trada

Med fortrostan fram till dig,

Att bli raknad bland de spiida,

Att du oek valsignar mig,

6. Nu for forsta gangen bjuden
Till din hoga minnesfest,

0 min Gud, i brollopsskruden

Kliid din unga nattvardsgast

!

7. For mig till det stora steget

Pa lycksalighetens stig

Att do bort ifran allt eget

Och fran synden rena mig. •
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8. Sonderbryt niin egen vilja,

Korsfast, doda allt i mig,
Soin mig hindrar och vill skilja,

Gode Mastare, fran dig,

9. Blif ett helandc Betesda,

Genomtrang mitt hjartas grund,
Och mcd Anden mig befasta
I mitt dopelsefdrbund.

10. 0 min Jesu! lar mig bara
Efter dig mitt kors fdrndjd,

I foraktet se min ara

Och i lidandet miu frojd.

11. Blott du segerhjalte nuiktar
Med din Ande stiirka mig,
Att, om kropp oeh sjal forsmaktar,
Jag har trost och frid i dig.

12. Ack, den inrc bonens gafva,

Herrc Jesu, skank at mig,

Att min sjal ma alltid lofva,

Alska, bedja, tacka dig.

13. Tryck din bild uti mitt sinne,

Lifva vilja och begar,

Att jag smaka ma darinne,
Huru ljuflig Herren ar.

14. Lat mig troget uppenbara
Dig i allt mitt vasende:
Lat mcd dig i himlen vara
Hela miu umgangelse.

15. Af din Ande lat mig drifvas
Stilla fram pa lifvets stig,

Renas, helgas, inforlifvas

I ett vasende med dig.

Ps. o. S. N:o 24. Mel. Tfst. 1.

Bon om Jydnad.

s Min Jesu ! som din storsta prydnad
Bestod i en fullkomlig lydnad,
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Den du for Fadren alltid bar

;

Sa vardes mig din nad forunna,

Att jag i nod och dod ma kunna
Sa lydig vara, som du var.

Ack, tag mitt hjarta in,

Mitt hogmod ofvervinn,

Och styr oeh styrk mig, Jesu, sa,

Att jag oek ma
Med dig i barnslig lydnad ga.

Ps. o. S. N:o 26.

Denna bon har utgifvaren latit sina konfirmander lara utantill.

Foljande lampar sig val vid konflrmationsakten, och borde de fyra

sista ^trofePBa daraf djupt fastas i hjarta och minne

:

Vid konfirmationsakten.

Din i dopet, Gud, jag blifvit

— Dyr fast omedvcten stund !
—

Hvad jag brutit du tillgifvit

I fornyadt dopforbund:
Utan forbehall jag gifver

Dig mitt hjarta : ack, med makt
Tag det in, att jag forblifver

Trogen hvarje ord du sagt

!

Melodi : Kyrkopsb. 352.

i min ungdomskrets, cn af de forsta i Stockholm, sokte man for-

hjalpa de unga till det goda valet, och begagnade vi sasom var sang:

Mitt afsked fran varlden.

1. Med hjiirta sa latt ifran varlden jag gar

Och ogat ej vander tillbaka.

Min trost ar af Gud i mitt salighetsar,

Hans anglar min vandring bevaka.

Mitt mal £r i himlen, min sjiil i Guds ord,

Far han ur mitt sinne, fortryckande jord

!

Ej ogat jag vander tillbaka.
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2. Kora, broder, kom, latom oss hand uti hand
Var vandring till Kanaan stalla!

Vi vcta ju val det forlofvade land,

Hvar Herren de sina gor salla.

Vi ga ej allena, var Gud gar med oss,

Om dagen i toeken, om natten i bloss,

Var vandring till Kana'n vi stalla,

Ps. o. S, N:o 99.

Fdrsakclsciis trygghcf, korsskygghetens fara.

1. Iljalten i Israel kan ieke ljuga,

Allt hvad han lofvar, det haller han visst.

Blygas de maste, dc kloka, de sluga,

Herren ej umgas med svek oeh med list.

Saker den bor, Som honom tror:

Han i sin sanning ar harlig och stor.

2. Strid ej mot Herren, du strider forgafves,

Hvad han forordnat, det maste ga fram.

Friden forloras och lifvet forkvafvcs,

Vinsten ar blygd och fortjansten ar skam.

Svart ar dct sar Troloshct slar;

Harlig ar lonen, som trohetcn far.

3. Otro ar synd och af synden ar doden;
Klentro ar feghet och synden dess rot,

Vill du undkomma den yttcrsta noden,

Vill du i himlen inga genom bot,

Korset upptag Dag ifran dag,

Sa larer Jesus for stark som for svag.

4. Lifvct den mistcr, som vill det behalla,

Lifvet den vinner, som satter det ut,

Spar ej pa, lustar, som troghet forvalla

;

Latt ar forsakelsen, ara dess slut,

Herren ar nar, Han ditt begiir

:

Rads ej den dod, som din salighet ar.

5. Strid ej mot Herren, du striden forlorar.

Jonas och Saulus lara dig det,

Lattnad du far ej, din nod du forstoror,

Gramelsen gar ofvertradelsens fjat.

Hoppas och tro, Det ar din ro

:

Lider du an, dock i frid skall du bo.

Ps. o. S. N:o 80. Tfst. N:o 43.
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Vederkvickandc trost hafva lidande pcrsoner, bland dem min

moder, hamtat ur foljande:

Min gliidje i evighet.

1. Val den, i Herrens frid,

Sin jammers boning lamnat

!

Bland tusende Guds barn har han sin salla lott,

Han slutat har sin strid,

Hans oden Gud har hamnat

:

Af arans konung sjalf sin nadclon han fatt,

Han cvigt hvilar,

Dar inga pilar

Hans sjal och vunna fristad kunna na.

Med ingen tankc mer
Till tidens nod han ser.

Tacksagelse och lof till Gud, det iir hans kall,

Hans dag, lians natt, hans lust, hans lek, hans moda all.

2. Ack, ack! en gang, en gang
Skall nagot saligt handa,

Niir stunden inne ar, Gud, for min hadanfard.
Da tagcr varldens tvang
En god, en evig iinda,

Och jag blir aldrig mer i Babels bojor snard.

Den skona varcn
Ingar for faren,

Guds paradis oeh Kristi rike, dar
Ej mera jordens nod,

Ej mera tarars brod,

Men helig rikedom och evigt ofverflod

Och ingen ovan mcr och ingen synd och dod.

Tfst. 10.

Friskt niod.

1. Kristtrogna sjal, som har far korset bara,

Fortrosta dig, se upp till Gud, din ara

!

Din prdfnmgstid ar kort, ej cvig har.

Nar snart ditt stoft far ro i grafvcns skote,

Da gar din sjal ett evigt lif till mote
I himlcn diir :,

:
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2. Du paradis, du salla himmelrike

!

Jerusalem, du stad forutan like!

Dar ljuset sjalf, dar Herren sjalf ar sol,

Dar heliga, i sida, hvita klader,

Hans praster st& for Gud, som alla glader

Kring Lammets stol :,

:

3. Korsbrutna sjal, dar skall du hvila finna,

Nar jord och viiiid pS Herrens dag forbrinna,

Om har pa varld och dig du scgra lart.

I evigt lof, med palmer uti hander,

Att prisa segrens Gud i fridens lander,

Ar dig beskardt :,

:

De bada sista, N:o 10 och 29 i Tfst., sjongos vid Henrika Bergmans

jordffistning (Ps. o. S. N:o 102 och 96).

Da Garl Bergman i januari 1862 fick underrattelse om Joh. Dili-

ners dod, utgot han sitt hjfirta genom att vid instrumentet sjunga:

Brodertron vid grafvcn.

Farval, farval, Guds van, som gatt

Till Jesum och hans trogna ficre!

Har nere Forvarfvat har du arf och ratt

. Med Herrens hus och med hans att

:

Ty bar han ock pa hander dig

I doden hem till Gud och sig.

Val dig, som lyktat angestfulla striden!

Val dig, som ingatt ren och skar i friden!

Val dig, hvars minne bar Guds vittnesbord i tiden

!

Tfst. N:o 20. Ps. o. S. N:o 103.

Tvifvelsutan var det pa denna sang Atterbom syftade, da han

1 sept. 1838 skref till Dillner:

Trofastc Broder ! — —kan blott i storsta hast tillropa Dig min

lijiirtinnerliga tacksagelse. Oandl. tack for De troendes sang vid

den troendes graf. Matte dessa enkla men sa djupt innehallsrika sang-

ljud kunna, en dag, lampas ocksa pa mig. Jag har da icke kampat

forgafves. — Din oforanderlige van Atterbom.

En af dem, pa hvilka de med sanning kunde lampas och vid hvil-

kens jordfastning de sjongos, var Maria Hellstrand.
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Tonerna.

1. Anden, hvars strider blott natten ser,

Toner ! hos cder om hvila jag ber.

Sinnet, som lider af dagens gny,

Toner! till er, till eder vill det fly.

2. Toner ! I agen ett sprak af Gud,
Vishet af anglar i menlosa ljud.

Gjuten er balsam i hjartats brand,

Talen, I sandebud fran fridens land!

3. Svalkande vindar pa solbrand jord!

Vingar for Andens utgaende ord!

Tungor af frid i det vildaste krig!

I eder hemlighet min sjal invig.

4. Tonemas Ande ! jag lefver i dig:

Himlen jag soker med dig, genom dig;

Skriande hjartat beklagar sig;

Guds ar den rost, det ord du svarar mig.

(Nattstycke efter Geijer.) Tfst. N :o 71.

Af dessa verser lar Geijer ha skrifvit den forsta och Dillner till-

lagt de foljande. Dillner sande stycket till Atterbom, och han sva-

rade den 18 febr. 1849:

Dyrbare, oforgatlige Hjarte-Broder

!

Jo, visst har jag erhallit ditt harliga »nattstycke», fullt af ska-

raste bade Ijus och klang! Och tack, tack af hela min innersta sjal.

Jag har knappt nagonsin, och atminstone icke pa aratal, mottagit

nagot inom Diktens och Tonernas rymd, som pa mig gjort ett sa pa

en gang djupt och hogt, d. a. himmelskt intryck. Jag hade just pa

aftonen — tillfalle att erfara deras valgorande verkan, cj blott

pa mitt eget hjfirta, utan ock pa andras, af sorg och kval vida be-

trycktare. Min nyligen bortgangne ungdomsvan E. A. Schroders maka
och barn voro hos mig. Jag upplaste for dem dessa Toner; ett par

flickor sjongo dem sedan; och jag sag hvilkcn helig makt dessa

»svalkande vindar pd solbrand jord» kunna utofva pa »skriande hjdr-

tan, som beklaga sig». An en gang, haf tack! Gud valsigne och be_

lone dig! Dock, belonad ar Du tillfyllest genom all den sanning och

naderika hugsvalelse, som Du i och medelst sadana balsamiska La-

gifvelser erfarit. - ^ . . ,,
Evigt dm
Atterbom.
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Syndasorgens salighet.

1. Du heliga sorg, som forbattrar min sjal!

Du frukt af min Fralsares smarta!

I dig ar min himmel, mitt eviga yal

Med dig stigcr ned i mitt hjarta.

2. Jag hadc en van — o, hur kar han mig var

!

Min sak han bcdrog och sin cgen,

Jag hade en annan, som grafven nu har,

Sa kall och sa stum och fortegen.

3. Nu vct jag den vanncn, som aldrig mig skyr,

Och sorg! jag med dig honom funnit.

Han ar mig sa salig, jag honom sa dyr,

I nod och i dod han mig vunnit.

4. Forskjuten af varlden, hos honom jag bor,

Till honom i faran jag ilar,

Det stormar darute — pa honom jag tror

Och sorjer i hoppet och hvilar.
Tfst. sid. 159.

I orden ligger nagol beslojadt (v. 2), men de aro, sasom ook syn-

nerligen melodien, djupt tilldragande.

BeKiiniudse.

1. 0 varld! nar jag din Mammon skattar,

Jag ar af odet domd till tral

;

En jordisk lust min ande fattar

Och tynger ned till sig min sjal

:

All bon forgar,

Ej tron formar

Fran stoftet skada upp till Gud,

Och lofvet mister ton och ljud.

2. Men nar mitt hjarta jag bevakar

Och infor Gud min vandel for

Och glad det usla stoft forsakar,

Sa latt och fri min bon jag gor,

Och sangens ord

Hogt ofver jord

Min ande bara upp till Gud;
Min bon far rost. mitt lof far ljud.

Tfst, N:o 3.
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Halet till evigt lif.

0 Jesu! jag anropar dig

Om makt mot synden uti mig,

Den gamle Adams ondska stor,

Som an uti mitt hjarta bor.

Ack, Herre! kom oeh for oss an

Pa viigen hcm till Kanaan.

Ej utan ledda af din hand

Vi hinna loftets land. Tfst. N:o 60.

Eniot misstroslun.

Gud lefver ju!

Sjal, hvarfor misstrostar du?

(lud, ar god och sig forbarmar.

Han din van och Fader ar

Och mcd makt och starka armar

Odct i sin hand han bar.

Han kan battre, an vi tanka,

Nodcn till vart basta lanka.

Arma sjal! betiink da nu:

Gud, var Herrc, lefvcr ju!

Tfst. 44. Bnkel ooh god melodi.

En blick till korset.

Korsfaste Sjalavan, som dig

I dodcn gaf att mig forlossa

!

Din dod allena uti mig
Kan harda hjartat sonderkrossa.

I dig och med dig att korsfiistas, det ar

I innerlig langtan mitt enda begar.

Tfst. 48.

Nagon, som funnit dessa ord (liksom orden i Tfst. N:o 51, »Vid

korset») ofQrlikneligt skona, har haft svart att anvanda melodien. Ut-

gifvaren har dock tilltalats afven af cienna. I allmanhet aro tonfallen

i dessa sanger andligt skona och uppbyggliga oeh hafva sarskildt varde

genom att val svara tili orden. Men ett gensvar till eller smak for

den ande, som i dern gifvit sig uttryck, ar behofligt.
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En av de enklaste och mest tilltalande ar:

Ilerden och faret.

1. Herde, du som faren betar

Ocli i oknen troget letar

Efter mig!
Sok mig dar jag ute vankar,

Samla mina strodda tankar

In till dig.

2. Huldc herde ! lat bland faren

Mig fa bo : vid battringstaren

Ar mig bast.

Lindra angrens bittra smarta

:

Jesu, vid ditt karlckshjarta

Hall mig fast!

3. Du med stafven vagen visar

Ocli din hjord med manna spisar:

Salig lott

!

Pa de blodbestankta faltcn

Gar hon cfter segerhjalten,

Trogen blott.

4. Garda om din hjord och skydda
Lammcn sma, som till din hydda
Skramda fiy

!

For dc kara barn af ljuset

Ar din frid i fadershuse

Alltid ny.
Tfst. N:o 35.

Af Scinger, som aro sarskildt passande for denna tid, ma anforas

Anskri.

1. Herre i hojden! med skran och aklagan
Varlden forfoljer den sjal, som dig tror.

Trotsar all tukt och den huldaste agan,

Se det, o Gud ! som i himmelen bor

!

Friden hon hatar och sanning fortryeker,

Dorren for ordet med logncn tillycker.
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2. Synclerna allt upp mot himmelen skria,

Kasa ohammade fjarran och nar,

Satan ar den, som skall gora oss fria,

Lagen och fruktan — dct traldom nu ar.

Gud ar nu endast hvad lustan behagar,

Frihet far den gor oss gyllene dagar.

3. Se, de ha kommit de lyckliga tider,

Sjalfmord och ran och det blodiga kif,

Mordbrand, villfarelse, vantro — omsider

Kommer fulltaligt det onskade lif.

Solen ar redan i oster uppgangen,

Sodom, din iycka ar stor oeh ar mangen.

4. Herre ! till dig vara hander vi hoja.

Far annu bedjas, vi bedja om nad.

Viirdes var undcrgang annu afboja!

Finnes i Gudomen annu ett rad,

Sluta den vilda, osaliga striden!

Gif oss an battring, med battringen friden.

Tfst. N:o 47.

Henrika Bergman sjong ofta denna sang och sarskildt giirna den

sisla versen. Man bcakte melodien.

Krislus till sin forsamling.

1. Trad fram for mig, min trogna,

Min van, min brud, min dejliga

!

Vax till i nad och mogna
For himlar, outsajliga!

Strid manligt sista stridcn,

Som aterstar pa tidens falt,

For mig, for oss, for friden

Jag dig i mina leder stallt.

2. Lat blindt, lat vildsint rasa

Den varld, som gjutit har ditt blod

:

Ej Du, men hon ma fasa

;

Sta fast i tron med hjaltemod.

I hojden ar beslutit

/ Det stora Babels sista fall

;

Den stol, dess drott besutit,

Af Gud och oss nedstortas skall.

1
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3. Gud i sin tid oss hamnar:
For oss i striden han framgar.

Jag dig ej ensam lamnar:

Jag alltid vid din sida star.

Du sogra skall med ara

Och se de stolta for din fot.

Min cgen hand skall bara

Med nad din krona dig emot.

4. Ett ogonblick fordrojer

Min dom pa viirldens sjalamord.

Den makt hon blindt upphojer

Blott for dess undergang ar gjord.

Strid manligt sista striden,

Som aterstar pa tidens falt.

For mig, for oss, for friden

Jag dig i mina leder stallt.

Tfst. N:o 2.

»Huru uppfordrande bor det icke vara for Herrens forsamlhiK

denna tid, att hon ar kallad deltaga i den sista stridcn, som Guds rik

utkampar mot ondskans makter pa jorden.» G. H. B.

Ett oi'd for Iofvet.

1. Upphoj din rost, lofsjung din Gud,

Du hans forsamling och hans brud!

Hans namn ar heligt, dct ar stort

:

Se allt det goda han dig gjort!

Han ar din Gud, han iir dig huld,

Erkann med tacksam rost din skuld

!

2. Om Babel, blindt i ofvcrdaxl,

Afsager Gud och allt Iians rad,

Sa mycket Sion hofves mcr
Det lof, som Herren ara ger.

Upphoj din rost, lofsjung din Gud,

Du hans forsamling och hans brud

!

Ps. o. S. N:o 7.
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En s5ng som visat sig vara djupt tilltalande for nattvardsgaster ar

:

1. Jesu Jchova, jag soker och ilar

Med dig allena att blifva forcnt.

Los mig af allt, hvarpa annu jag hvilar,

Herre! att icke jag kommer for sent.

Roj mig varkunsamt mitt djupa elaiidc,

Sjalen gor fri fran de nesliga band

;

Dyre forlossare, dyrkade, sande!

Siitt mitt forkolnadc hjarta i brand.

2. Tungan regera med heliga tankar,

Ga for mig, lcd mig till frihetens land

;

Lar mig fortrostansfullt falla mitt ankar

Vid din rattfardighets bergfasta strand.

Viljan du gifvit, mig gif ock formagan,

Trygghet i striden, i lidandet ro,

Halsa oeh mod med den sanna raddhagan

Doda den falska med lefvande tro.

3. Sad' du i tiden varkunsamma orden:

»Folket i vagen kan do utan brod»,

Lat dem sig satta till dukade borden,

Fralste dem huldrikt fran hunger oeh dod

;

Sa gif ock oss, dina sokande arma,

Lefvande brod, ty vi ropa till dig!

Se, vi forhungra, ty lat dig forbarma

('Vfver oss alla, oss alla oeh mig!
Ps. o. S. N:o 82.

Ett och ett.

1. Dcn enda lycka som bestar,

Det enda noje utan sar,

Den enda trost, jag vct och vill,

Dct iir att hora Jesus till.

2. Den enda skatt som ej forgar,

Den enda makt som allt formar,

Den enda hoghet som ar stor,

Ar den som uti hhnlen bor.

3. Den enda visdom som ar vis.

Den enda ara som ar pris,

Dcn enda vanskap som ar sann:

Ar Jesu egen, ingen ann.
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4. En enda ar osminkad dygd.
I tron pa Jesus ar den byggd.
En orm, inunder blomster gomd,
Ar vaiidens dygd, af Gud fordomd.

5. Fortjanst jag veifc, men cndast en,

Sjalfstiindig, evig, himmelsk, ren

;

Det Jesu ar: I honom blott

Allt lefver, som fortjanst ernatt,

6. Ett lif jag vet som aldrig dor,

En dod, som mig till lifvet f6r

;

0 Jesu! mig den doden gif

Och uti doden evigt lif.

7. En bon, af Fadren alltid hord,

En frid, af ingen oro stord,

Ett faste som ej svika kan —

;

Allt Jesus Kristus oss tillvann.

8. En synden ar och ingen mer,

Och hon ar den oss dodcn ger

:

Att utan Jesus vara till,

Att vilja annat an han vill.

9. En ande, en och samma dod,

Ett bord och ett och samma brod,

En Herrc, ett hans nya bud,
En tro, ett dop, en enda Gud.

10. Ej nagon sondring kommer fran
Var Gud och fran hans ende Son.

I Kristus ar en evig frid,

Ibland hans broder ingen strid.

11. Den enda kyrkan se vi har,

Och Kristus sjalf, han kyrkan ar,

Allsmaktig, en, kring jordcns rund,

Guds eget hus och Guds forbund. m „ . _

_

Tfst. N :o 61.

Flera vore varda att anfora. Man ma beakta foljancle: De skona

kcirsangerna for Pfisken (Tfst. 19: Kristus ilr uppstantlcn, 45: Val-

kommen ur clin graf). Julsangerna (Ps. o. S. 36: Gif, Gud, att vi var

hogtidsdag, 38: Herren af himlen ar kommen till jorden), Den till

hjartat talande: Det skedde for mig (Ps. o. S. 43; Tfst. 31). Var trost,

var glad, min sjiil! (Ps. o. S. 64; Tfst. 7). De sju ordcn ('Tfst. 52).

»Utomordentligt vacker» ar Syndarens tillflykt, cftor Beethoven (Tfst.

sid. 144). En blick pa lifvet, en bllck till Gud (Tfst. tillagget s. 22).
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Hvad musiken betraffar i Tfst. uttalar Dillncr sin villig-

het att underkasta sig »all den aga, som mojligen fran i san-

gens konst och vetenskap kunnigare an jag», sagcr han, »kan

falla pa min lott. Den skall blifva mitt hjarrta larorik, om

jag darmed bevardigas. Ifran denna allvarliga dom vagar

jag dock undantaga de psalmer och andaktssanger. som aro

tagna ur Mortimers bok om kyrkosangen vid reformations-

tiden, hvilka jag anser vara af hogt varde och till hvilka jag

skrifvit ord for att till andaktsbruk atnjuta deras heliga, hog-

vordiga tonfall. De skola helt visst igenklinnas af hvar och

cn, som i egen inre erfarcnhet vet hvad sorg ofver synden och

syndernas forlatelse i Jesu namn ar for det sarade hjartat,

Tacksamheten och karleken till Gud och Jesus har ock sitt

sjiilfegna sprak och sin egen rost, bade i ord och tonfall.»

Han sager vidare: »Den som foriilskat sig i den nu sa hogt

och rikt utbildade profana sangen, hvilkens tonfall afven till

andaktsbruk begynna, sa vidt mojligt, anvandas, skall val

finna dessa stycken osmakliga . Men for den, som

tillvant sig Guds lof i den allvarligare kyrkostilen, faller sig

daremot den vekliga, naturkansliga, teatraliska stilen, som

man nu mera allmant borjar anlagga for andaktcn, i borjan

profan oeh sarande. Det forekommer honom sasom »en fr'dyn-

mande eld buuren infdr IIerren.» Men erinrar man sig Pauli

ord att »alla tungor skola bekanna Herren», blir man snart

fordragsam oeh lar sig alska afven dessa Ijud, burna infor Gud

i enfaldigt barnasinne» m. m.

Musikkannare anse, att Dillncr adagalade framsynthet

och djupt sinne for for helig musik, da han utgaf sanger i de

gamla kyrkotonarterna. Senare kyrkomusici hafva nu fram-

hallit, att musik af denna art motsvarar och uttrycker all-

varet i det som ar djupare andligt, Dari ar en viss karfhet,

som tyckes motbjudande for den, som har smak for det natur-

veka, Men i detta rojer sig korsets tungomal. Forordet till

Tillfallighetsstycken ar upplysande och mycket lasvardt,
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Brodraforsamlingcn har med afseende pa helig inusik agt

en stor nadegafva. I bilagan till Tillfallighetsstycken ar dess

undcrbart skona »Nattvardsberedclsc och massa» intagen.

Psalmer oeh Sanger af Johan Dillner (XIV + 185 sid., pris kart.

2 kr.) kunna erhallas fran utgifvaren.

Tillfallighetsstycken af Johan Dillner finnes ieke mera till salu.

Aterstaende exemplar aro insatta i hoksamlingen Kristen mystik

(se nedan) och kunna darifran fa lanas (mot porto) afven genom
utgifvaren. Skulle allmannare intresse for dcm visa sig, torde ny
upplaga af denna musik kunna viintas.

Till sist raa fiistas nagon uppmarksamhet vid

Boksamlingen Kristen mystik.

Diiri har borjat pa privat vag samlas mestadels aldre

skrifter, forfattade af personer, som varit erfarna i det iure

lifvet, agt djup inblick i sanningcu ocli stark varldsofver-

vinnande tro. Dessa forfattare hafva genom att forska och

vandra i sanningen fatt en djup kannedom om det andliga

lifvcts lagar och dcn inre verklighct, som alstrat och uppbar
var yttre vaiid — helgadc och andligt genialiska personer,

som byggt sitt lif och sin askadning pa apostoliskt biblisk

grund och mottagit inre upplysning af Guds Ande. Sadana
skriftcr ha vcrkat befruktande pa manga framstaende man
inom var kyrka. Sa hamtade Luther myeket fr&n den medal-

tida mystiken. Han siiger om Taulerus, att denne var »en

Griids man, hvars like knappt funnits sedan apostlarnas tid».

De som maste kainpa mot otrons inkast och cn patran-

gande antikristisk andc, behofva triinga igcnom till det inre

lifvets och den uppcnbarade sanningens grund. Da har det

varde att finna sadana mans ord, hvilka Gud forlanat verklig

insikt i »himmelrikets hemligheter» (Matt. 13: 11), och som
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kunna palitligt visa vagen till sanningsljus, segervisshet och

inre frid. En mindre bok af det varde och den innebociide

kraft, som utmarker dessa skrifter, ar den forut omnamnda

Saiiningens Vag (sid. 47).

Med anlediiiiig af boksamlingcns namn ma anforas ett

ord af C. H. Bergman: »Icke all mystik ar sann kristendom,

men all sann kristendom ar mystik.»

I boksamlingen finnas skrifter af Bohmc, S :t Martin,

Baadcr, Madame Guion, Fenelon, Taulerus, Jung Stilling, Suso,

Master Eekhart, Louvigni, William Law m. fl, Afven finnas

lefnadsteckningar af kristna, dels sadana som lefvat afskilda

fran viirldcn, men iifveii sadana som i de vanligastc forh&llan-

den lefvat det fordolda lifvet med Kristus i Gud.

Por att fatta en del af dessa verk fordras att hafva med

allvar gatt in pa det inre lifvets och varldsofvervinnelsens viig.

Oeh cftertryckligt varnar Bohme for att utan allvar och rent

syfte syssla mcd heliga och hoga verldighetcr. Han vill icke

hellcr, sasom han pa sitt drastiskt kraftiga sprak uttryckcr sig,

att »djafvulens svin skola rota i hans lustgard», och han liigger

ofta hvad han onskar saga under ett tackelse, som den oand-

lige icke kan aflyfta. Mycket ar dock, for den som har sinne

for Andens ord, synnerligen enkelt.

Bockerna utlanas i man af tillgang och iiro afsedda for

personer, som onska lara af dem, hvilka sjalfva blifvit liirda

af Gud i det andliga lifvets djupare skola, icke for att ut-

ifran studera dem — dartill lampa de sig icke — utan for att

efter formaga och enligt Guds ledning ga in pa det inre lifvets

eller det djupare tankandets viig. For narmare upplysning

och erhallande af lan hanvander man sig personligen cller

skriftligt till Boksamlingen Kristen mystik, adr. Diakoniss-

anstalten Ersta, Stockholm soder.



Fran utgifvaren, adr. Tallbo, Sundbyberg, krama fol-

jande skrifter erhallas:

Skrifter af G. H. Bergman; Kristliga foredrag: I. Advent och Jul

(142 sid., kr. 1: 40), II. Nyar och Epifanietiden (211 sid., kr. 2: —

,

Pasktiden oeh Pingsl (202 sid., kr. 2: — ), V—VI. Trefaldighets-

tiden och dc mindre hogtiderna (589 sid., kr. 5: — ). Haftena I—VI

i tre band kr. 19: —, direkt hos utgifvaren kr. 15: —. Jesu Kristi

fodelse, dess betydelse och innehord (93 sid., kr. 1: — Jesu Kristi

lidahdes historia (135 sid., kr. 1: 25). Skriftetal (205 sid., kr. 2: —

,

kartonnerad 2: 25, i klotband 2: 75). Till eftertanke och uppbyg-

gelse, korta betraktelscr utgifna af E. Laurell. Haftet I : Bibliska

tankar upptecknade vid husliga andaklsstunder af C. II. Bergman

(112 sid., kr. 1: 60, direkt fran utgifvaren kr. 1: 25). Pa samma satt

kan iifven erhallas : Bibliska Tankar, upptecknade vid husliga an-

daktsstunder, hallna af Garl H. Bcrgman, utgifna af Th. Mazer

(82 sid., kr. 2: — , senare samlingcn, 83 sid., kr, 2: 50).

Skrifter af E. Laurell: F6r tro och bekannelse. Innehall: Bibelns in_

spiration, Ur Henrika Bcrgmans lif, En blick pa tidslaget, Littera-

tur, Ett meddclandc om boksamlingen Kristen mystik (80 sid.,

kr. 1: 25). Dc tio jungfrurna eller Hafva vi olja i vara karil?

kr. 0: 20). Tacksainheten mot Gud (kr. 0: 20). itppcn bekannelse

(kr. 0: 20). Vi maste undfa Guds Ande, eljest blir det slut med
sann kristendom ocb (iuds rike ibland oss (kr. 0: 35). Om nagon

tiirstar, sa komme han till mig och dricke (kr. 0: 20). Den mig

iirar, honom skall jag ock ara (kr. 0: 20). Gud och ofverheten

(kr. 0: 20).

Alla ofvanstaende skrifter kunna afven erhallas genom A, V.

Carlsons Bokforlags-Aktiebolag, adr. David Bagaresgatan 20, Stock-

holm. Da de tagas direkt fran utgifvaren (helst i-fterskrifna med
oppet brefkort) lamnas 20 procents rabatt.

Sanningens vag, framsttilld i samtal mellan larjunge och mastare

(164 sid. bunden kr. 2: 50), distribueras af Diakonistyrelsen. Br-

halles afven fran E. Laurell, Tallbo, Sundbybcrg.


